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A televisão exerce um fascínio que perdura há décadas 
no Brasil. O encantamento e as grandes audiências alcançadas 
por esse veículo estão atrelados à sua característica de meio de 
comunicação massivo, com alto poder de influência ao longo de 
todo o século XX e até a contemporaneidade, especialmente na 
sua modalidade comercial. Dificilmente, alguém, na década de 
1950, no início das transmissões televisivas no país, arriscaria di-
zer que a TV se tornaria tão importante para a consolidação de 
uma identidade nacional, para os caminhos políticos e para a vida 
cotidiana de cada brasileiro. Amada por muitos e odiada por ou-
tros tantos, a televisão tem desempenhado um papel de grande 
poder, seja como alternativa de acesso à cultura e às informações 
sobre o mundo, seja como instrumento das grandes corporações 
que buscam induzir hábitos de comportamento e consumo. 

Novelas, jornais, programas de auditório, eventos ao 
vivo, produções de alto nível e também atrações de qualidade 
questionável são alguns dos elementos que compõem o univer-
so da TV no Brasil. Ao longo dos últimos anos, no entanto, no-
tam-se transformações substanciais no modo de o público lidar 
com os conteúdos. Novos hábitos de consumo e uma maior va-
riedade de atrações em múltiplas plataformas têm feito a televi-
são repensar seu lugar de meio predominante, compartilhando 
o espaço com outras mídias, em um movimento de confluência.

Programe-se é, assim, um projeto transmidiático que 
aborda como a convergência de mídias tem influenciado as 
transformações nas estratégias de produção e narrativas audiovi-
suais, na perspectiva dos profissionais da TV brasileira, aberta e 
fechada. Parte-se da ideia de que a convergência tem impactado 
as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), com 
desdobramentos no âmbito das produções televisuais. A propos-
ta é centrada na realização de um documentário, um programa 
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on-line em formato de websérie e um e-book. O público-alvo é 
formado por espectadores, pesquisadores e profissionais da TV; 
estudantes de Comunicação; bem como jovens e adultos em 
geral, usuários de redes sociais e de outras plataformas.

A experiência de ver TV tem se transformado, nos últimos 
anos, por conta da ascensão de outras tecnologias, especialmente a 
internet. O aparelho de TV saiu do centro da sala de estar e ganhou 
outros espaços. Novas telas proporcionam uma maior interação entre 
o público e os conteúdos apresentados. Já está se tornando comum 
comentar, nas redes sociais, o que se vê na televisão. Os níveis de 
interação do público com os conteúdos são diferentes, haja vista que 
muitos já assistem à programação ao mesmo tempo em que aces-
sam o celular e o computador. Diante das formas atuais de consumo 
dos produtos televisivos, a TV está, assim, em uma fase de transição, 
frente ao crescimento dos serviços de vídeo on demand, tais como o 
YouTube1, o Vimeo2, o Dailymotion3, o Netflix4 e outros. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela AdReac-
tion e conduzida pela Millward Brown em 37 países, o brasileiro 
se utiliza mais das múltiplas telas do que a média global5. Os 

1  Site de compartilhamento de vídeos criado em 2005 e tido como o mais popular do 
gênero. O YouTube permitiu que usuários de todo o mundo criassem seus canais e divul-
gassem seus próprios conteúdos. O nome do site é uma junção do pronome inglês You — 
que signifi ca “você” — com o termo Tube — uma gíria referente à televisão. Ou seja: Your 
Television (em português, “Sua Televisão”). 
2  Fundado em 2004, por Zach Klein e Jakob Lodwick, o Vimeo é um site de compartilha-
mento de vídeos que permite downloads e uploads. O nome do site é formado por um jogo 
de palavras com os termos Video — que signifi ca “vídeo” — e Me —“eu”.
3  Site francês, criado em 2005, que disponibiliza vídeos com os mais variados conteúdos. 
4  Com base em Teixeira Jr. (2015), o Netfl ix é um licenciador de fi lmes e séries das prin-
cipais emissoras de TV e estúdios do mundo, criado por Marc Randolph e Reed Hastings. 
Surgiu em 1997 como uma locadora de vídeos marcada pelo diferencial de enviar os fi lmes 
via correio. Na primeira década do ano 2000, passou a se dedicar à oferta de conteúdos on 
demand e, atualmente, apresenta crescimento ascendente de usuários em vários países do 
mundo, além de investir em conteúdos originais.
5  A pesquisa considerou a TV, o laptop, o smartphone e o tablet como as quatro principais 
telas em uso na contemporaneidade. O resultado comprovou o alto índice de uso no Brasil, 
que dedica mais tempo por dia às telas do que a média global: 474 minutos no Brasil vs. 417 
minutos na média global. Na ordem de utilização, o smartphone e o laptop fi cam, respecti-
vamente, em primeiro e segundo lugar, seguidos pela TV e pelo tablet. Redação News, 10 
nov. 2014. Disponível em: <http://www.adnews.com.br/midia/brasileiro-gasta-mais-tem-
po-por-dia-em-telas-do-que-a-media-global>. Acesso em: 29 nov. 2014. 
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programas televisivos, muitas vezes, ocupam os trending topics, 
a lista de assuntos mais comentados do Twitter6. Nesse cenário, 
há a preocupação dos anunciantes com a possível transformação 
dos rumos da programação televisiva, caso a grade convencio-
nal perca espaço. 

A análise de como esse público está sendo percebido, na 
configuração atual, é feita, nesta obra, a partir da revisão do concei-
to de espectador. Vale ressaltar que não se trata de uma pesquisa 
voltada para a teoria da recepção. Trabalha-se, neste projeto, com o 
sujeito da interação e o modo como profissionais da televisão comer-
cial aberta e fechada percebem o consumo dos produtos televisivos. 
Além do conteúdo das entrevistas, foi realizada uma investigação, 
por meio de uma pesquisa bibliográfica, exploratória e de campo. 

Por se tratar de uma proposta experimental, no que con-
cerne à aplicabilidade do conceito de transmídia, o projeto é 
centrado em três produtos: um documentário, espinha dorsal de 
todo o processo, focado, em linhas gerais, nas discussões so-
bre as transformações no modo de fazer TV; um programa on-li-
ne, que aborda áreas fundamentais na produção televisiva, tais 
como o telejornalismo e o entretenimento; e um e-book, com a 
síntese dos principais conceitos trabalhados na pesquisa.

Este livro está dividido em quatro capítulos. No primeiro, 
aborda-se a fase de pré-produção, desde o surgimento da ideia 
até a finalização do processo de planejamento. Do ponto de vista 
teórico, trabalhou-se com autores como Lévy (1999; 2004); Ma-
chado (2001; 2014); Scolari (2008; 2014) e Jenkins (2009; 2014). 

Já a segunda parte concentra-se na descrição da fase de 
produção, a partir de conceitos discutidos por Penafria (2001), 
Bernard (2008), Puccini (2009) e Lucena (2012). É o momento 
de aprofundamento no processo de gravação e escrita de cada 
conteúdo produzido. 

6  Rede social com milhões de usuários em todo o mundo, marcada pelo formato de um 
microblog (pequeno diário na internet) que limita a 140 caracteres os recursos para uma 
publicação. Tem sido um espaço importante para espectadores manifestarem suas opiniões 
sobre os conteúdos audiovisuais e interagirem com produtores e outros usuários da rede e 
consumidores de mídia. 



28
Pr

og
ra

m
e-

se

O terceiro capítulo, por sua vez, discorre sobre a etapa 
de pós-produção audiovisual, incluindo todos os estágios básicos 
de edição, sonorização e finalização. Para essa parte, foram uti-
lizados autores como Bonasio (2002); Azevedo e Conci (2003); 
Murch (2004); Rodríguez (2006); Aragão (2006) e Zettl (2011). 

O quarto capítulo corresponde ao conteúdo textual do 
e-book, que, embora tenha sido feito com o intuito de ser dispo-
nibilizado em plataformas digitais, agrega-se a essa obra por conta 
da sua importância conceitual para a compreensão das discussões 
aqui empreendidas. Há, desse modo, a exposição de um cenário 
teórico que percorre os elementos basilares da pesquisa, desde a 
definição de cibercultura até a compreensão da hipertelevisão.  

A análise de fenômenos como os que serão expostos ao 
longo desta obra centra-se em um âmbito específico relacionado 
à televisão. Sabe-se que uma parte considerável da população 
brasileira ainda não tem acesso a muitos desses recursos que 
estão sendo discutidos, o que dificulta a sua participação. É im-
portante, contudo, estimular discussões como essa no sentido 
de enriquecer o debate sobre a democratização dos meios de 
comunicação e quem sabe até, utopicamente, pensar em uma 
sociedade com acesso midiático irrestrito.

A abordagem aqui realizada pode contribuir para a melhor 
compreensão dos aspectos que interferem na relação entre o públi-
co e o meio de comunicação de massa mais influente na sociedade 
brasileira7. De igual modo, a pesquisa provoca reflexões acerca da 
convergência das mídias, das novas narrativas e das inúmeras for-
mas de interatividade, em uma realidade em que a informação e o 
conhecimento estão sendo cada vez mais compartilhados. 

Vale destacar que esta obra é o resultado da realização 
do trabalho de conclusão de curso, de mesmo título, apresenta-

7  Conforme dados da Pesquisa Brasileira de Mídias (BRASIL, 2015), o percentual de 
brasileiros que assiste à televisão é de 95%. Em média, a população fi ca diante da TV em 
torno de 4h30min por dia, de segunda a sexta; já aos fi nais de semana, o tempo médio é de 
4h14min. A maior exposição acontece no período das 18h às 23h. Nos fi nais de semana, há 
um pico de audiência no período vespertino. 
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do à banca avaliadora do curso de Comunicação Social (Rádio e 
TV), da Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus-Bahia), em 
26 de fevereiro de 2016. A banca, composta pelos professores 
doutores Rodrigo Bomfim Oliveira, Rita Virginia Alves Santos 
Argollo e Betânia Maria Villas Bôas Barreto — orientadora do 
projeto —, aprovou o trabalho, recomendando-o para publica-
ção. Desse modo, o livro tem o papel de difundir ainda mais a 
pesquisa, suscitando discussões pertinentes para uma área de 
estudo em ascensão.




