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PREFÁCIOPREFÁCIO

Brasil, 1977. 

CASA (SALA DE ESTAR) – INT – TARDE 

Ruídos indistintos de TV ligada ao fundo. Da rua ou-
vem-se gargalhadas de crianças que parecem brincar livremente 
de pega-pega ou esconde-esconde. Na sala de estar, uma garo-
tinha de seus oito anos de idade está sentada no sofá olhando 
hipnotizada para a tela da TV. Só há três canais disponíveis e 
pouquíssimos espaços para o que se pode chamar de progra-
mação infantil. Mesmo assim, naquela tarde, ela vê desenhos 
produzidos pelos estúdios Hanna-Barbera. Uma voz feminina a 
interrompe. É sua mãe que a está chamando para o lanche da 
tarde. 

D. ELZA (mãe)

Seu Nescau tá pronto. Trouxe pão fresquinho da pada-
ria. Já, já, esses seus desenhos acabam e vai entrar a minha no-
vela. Hoje eu não perco o capítulo por nada. Vem lanchar que 
depois você tem que terminar o dever, hein? E nada de bisbilho-
tar minha novela. Não é assunto para criança. 

JULIANA (filha) 

Respondendo à mãe com resmungo:

Mas mãe, hoje nem tenho lição de casa. Deixa eu ver 
um pouquinho mais, por favor. 

D. ELZA (mãe) 

Muda o tom e mostra ligeira irritação na voz: 
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Televisão é coisa para adulto, Juju. Já te falei mil vezes. 
Esse espacinho de tarde que eu te deixo ver desenho é para me dar 
um tempo para terminar de limpar a casa e começar a preparar o 
jantar. Além do mais, olhar muito para essa tela faz mal para saúde. 
Ouvi dizer que tem criança tendo vertigem e dor de cabeça de tan-
to ver desenho. É coisa para adulto mesmo, filha, entenda. 

Juliana faz cara de decepção, levanta-se, desliga a TV e 
vê a imagem preto e branco se dissolver aproximando-se do cen-
tro da tela. Ela sabe que é mesmo hora de lanchar e depois cum-
prir com seus deveres de estudante da segunda série primária. 

Brasil, 2016. 

 
APARTAMENTO (quarto da criança) – INT – NOITE 

Uma criança de aproximadamente cinco anos tem em 
mãos um Ipad. Digita a senha de segurança que memorizou ao 
ver seus pais repetirem aquele gesto inúmeras vezes. Toca o íco-
ne do YouTube e vê surgir uma playlist de tutoriais em que ou-
tras crianças ensinam como brincar de massinha (Play-doh). Um 
dos vídeos que ela clica e começa a assistir foi feito por uma me-
nina de não mais que 12 anos, nordestina, em sua própria casa, 
com seu celular no modo “selfie”. A duração é de 07 minutos e 
tem até trilha sonora incidental. As captações da imagem e do 
áudio não deixam a desejar, e o conteúdo ensinado é imediata-
mente absorvido, sendo posto em prática na sequência. 

Enquanto assiste ao tutorial, a garotinha tem em mãos 
dois potes de massinha colorida e vai imitando o que vê na tela 
do Ipad. Ao terminar, pede para a mãe segurar o gadget para 
que ela própria grave seu vídeo, ensinando o que acabou de 
aprender. 

LAURA (garotinha) 

Mamãe, olha só como é que você faz comidinha de 
massinha! Quer ver como eu faço? Segura o Ipad para mim e vê 
só como eu já sei fazer. 
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DANI (mãe) 

Laura, você tá nesse Ipad desde que chegou da escola. 
Para um pouco, filha. Vai brincar de outra coisa. Eu chego can-
sada do trabalho, abro a porta do seu quarto e já te vejo fissurada 
de novo nessa tela. Assim não dá. É muito vício para uma garo-
tinha tão pequena como você. 

LAURA (filha)

Mas isso é brincadeira, mamãe. Só mais um pouquinho, 
vai. Faz esse vídeo aqui comigo! E depois manda para a vovó. 
Tô com saudade dela. Quero fazer esse vídeo e dar um tchau 
especial para ela. Tô com muita saudade, desde o Natal a gente 
não se vê…

 

DANI (mãe)Tá bom. Mas depois disso é banho, escovar 
os dentes e cama, ok?  

No sofá, mãe e filha se divertem enquanto brincam de 
gravar o vídeo tutorial sobre massinha usando a câmera de gra-
vação do Ipad. Logo após, mandam o arquivo para a vovó via 
WhatsApp, além de postá-lo no canal personalizado da peque-
na Laura no YouTube. Até aquele dia, a menina contabilizava 
313 inscritos e 912 visualizações de sua última postagem: um 
vídeo de 3 minutos sobre como fazer papinha “fake” com água 
e amido de milho para sua bebê-boneca. 

Talvez seja preciso recorrer a Zygmunt Bauman para 
iniciar esse prefácio: vivemos mesmo na era da modernidade 
líquida. E o que exatamente isso tem a ver com o propósito des-
sa publicação? Possivelmente o fato de se tratar de um conjunto 
de relações e instituições que se impõe e que dá base para o 
que nomeamos como contemporaneidade. Portanto, uma época 
de ampla fluidez, de súbita volatilidade, de uma incerteza sem 
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precedentes históricos e, sobretudo, de insegurança. No senti-
do mais amplo que esse termo possa abarcar. Tudo aquilo que 
entendíamos no passado como sendo rígido, fixo, previsível, 
estruturado, passa a ser dominado pela égide do consumo, do 
gozo e de uma certa artificialidade das relações e das produções 
humanas. 

É bem possível que nesse contexto de pisar em placas 
tectônicas em movimento, quando olhamos ao redor e nem 
sempre reconhecemos o que vemos, somos capazes de nomear 
os fenômenos que nos cercam ou predizer o que virá pela frente 
nas próximas 24 horas, que essa modernidade fluida se instaura. 
Há vertigem envolvida sim, mas também há o frisson pelo novo, 
pelo inusitado, por aquilo que nunca antes foi explorado. 

Não sem ruir conceitos, pôr à prova padrões morais, éti-
cos e estéticos. Não sem entortar à força a curva do horizonte, 
como pôs em poema o lusitano Fernando Pessoa. Não sem retirar 
de nossas mãos as lentes pelas quais estávamos acostumados a 
decifrar o mundo, a esmiuçar nossos pares, a compreender nossas 
instituições, nossas formas de ser, fazer, pensar, criar, viver. 

As duas cenas de ficção que abriram esse texto, e foram 
lá colocadas de forma intencional, tentam, singelamente, ilustrar 
essa transformação de algo em estado sólido para líquido. Inten-
cionam sinalizar como essa avalanche de novas referências e pa-
radigmas está diante de nosso dia a dia, forjando novas formas de 
nos relacionar e novas formas de consumir, por exemplo, conteú-
dos audiovisuais. Esses nossos velhos conhecidos. Mas com rou-
pagens tão novas e sem precedentes que nos faltam um ferramen-
tal para entendê-las e, quiçá, degustá-las em toda a sua plenitude. 

Sim, é disso também que se trata esse trabalho acadê-
mico tão bem delineado por Tcharly Briglia, Dilson Reis, Tai-
nan Piantavinha e Betânia Vilas Bôas. Trata-se de um desafio pra 
lá de ousado que foi construído por esses quatro estudiosos da 
Comunicação, que decidiram, de forma contemporaneamente 
alinhada com seu tempo, falar de uma das instâncias mais iden-
titárias e definidoras de uma sociedade, ou mesmo nação, que 
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é exatamente a forma (ou as formas) pela qual se comunica, 
produz informação, entretenimento e conteúdos que moldam 
nossas formas no mundo. 

O que primeiro se nota no texto escrito a várias mãos 
é o rigor acadêmico somado à vivacidade investigativa desses 
quatro pesquisadores natos. Daqueles que decidem viver na 
pele aquilo que pesquisam, indo muito além das bibliotecas tan-
gíveis e virtuais onde se depositam conhecimento acumulado, 
escolhendo “fazer” o que “estudam” enquanto “investigam” o 
que fazem.  

Se na leitura do trabalho sabemos mais sobre o conceito 
de segunda tela, eu ousaria dizer que esses jovens pesquisado-
res baianos deram vida a um outro conceito aqui inventado: o 
de segunda pele. Aquela roupa quase transparente que se sobre-
põe à nossa camada dérmica e que se confunde um pouco com 
quem a veste. Em outras palavras, os autores de “Programe-se: 
uma proposta de experimentação transmídia” levam à risca a 
sua proposição e experimentam na própria pele não só o con-
sumo midiático, mas também a produção midiática. Não só a 
reflexão sobre, mas a práxis que se constrói como possibilidade 
de análise, de imersão, de extensão da própria condição de estar 
no mundo. Mundo esse, aliás, transmidiático. 

E, por essas escolhas, o que poderia ser somente um tex-
to acadêmico bem acabado desdobrou-se num documentário, 
num e-book e num programa on-line.Tudo-ao-mesmo-tempo-a-
gora. Numa espécie de antena-parabolicamará de seu tempo e 
lugar. Porque em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem a chu-
va. Num eterno maracatu atômico de múltiplas e sonoras vozes. 

Quando o texto nos convida a refletir sobre a “hiper-
televisão”, nessa escrita introdutória eu faria o convite oposto, 
para que possamos dar espaço para a hipotelevisão, para a hi-
pocomunicação. Não. Definitivamente, não sou uma desiludida 
com as novas mídias e as novas formas narrativas audiovisuais. 
Pelo contrário. Faço disso minha paixão diária, profissional e um 
tanto pessoal. Mas o convite aqui é para experimentar opostos 
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e, nessa contracorrente, encontrar ferramentas para entender o 
que se delineia diante de nossos olhos.Num só golpe, morder e 
assoprar! 

Se a contemporaneidade pede que tudo aconteça ao 
mesmo tempo, que o próprio tempo se desdobre, se multipli-
que, se agigante em múltiplas telas e múltiplas formas de consu-
mo de um mesmo conteúdo, o que traria de transgressão para o 
exercício do pensar justamente a possibilidade de experimentar 
um certo enxugamento de janelas, focalização de conteúdos, re-
dimensionamento de variáveis? Um convite para ousar degustar 
o que é minimalista, sutil, que acontece nas entrelinhas, entre 
uma zapeada e outra, entre uma mensagem de WhatsApp e o 
recebimento de uma mensagem no Facebook? Entre um post no 
Twitter e um videoclipe feito caseiramente no Musical.ly?  

Deu vertigem? Achou que foi demais? Talvez as novas 
narrativas, os novos fluxos de narrowcasting propostos pelos au-
tores deste trabalho tenham seu lugar de nascimento justamente 
nessas experiências que alternam imersão e reclusão. Que fa-
zem um chamado para vestir a segunda pele e experimentar, 
vez por outra, um exílio voluntário da avalanche de informações 
que nos assola diariamente para poder ganhar fôlego, ampliar as 
perspectivas da mirada panorâmica e alcançar distanciamento 
saudável de análise. 

Afinal, como o próprio título dessa obra transmidiática 
sugere, antes de mais nada: programe-se. Traga para suas mãos. 
Prepare-se. Fique de prontidão. O futuro não é senão aquilo que 
vislumbramos. Mesmo que esse vislumbre se dê diante de uma 
tela, do tamanho e resolução que for, mais perto de você. 

DÉBORA GARCIA

Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais 
do Canal Futura




