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À GUISA DE UMA APRESENTAÇÃO

Bruno Chiarioni 

Eles chegam sempre cheios de dúvidas (???), certos 

de que a pesquisa não está completa (...), pouco expres-

siva (!?), de recorte qualitativo com pequena abrangência, 

leituras a dever (;), prazos a cumprir. Prazos, prazos, prazos. 

Um respiro e seguimos em frente, assim como a vida. E, 

então, a cada novo encontro, aquele projeto que desem-

barca sem pé nem cabeça – em um tal de Introdução como 

primeiros anseios e  considerações como premissas – se 

ajeita. Ganha corpo, uma tal consistência, flexibilidade para 

adaptar teorias e autores. Um diálogo se forma. Assim, subi-

tamente, dúvidas se tornam doces articulações entre a voz 

autoral e o desejo de pesquisador. E os teóricos que esco-

lhemos para travar um debate estão ali.

A vida de um pesquisador é um delicioso passeio por 

obras e nomes. Nos últimos tempos, tenho me debruçado 

em Roland Barthes. Na década de 1950, o semiólogo francês 

lançou um livro, destinado a se tornar referencial: O grau zero 

da escritura. A obra bebe na gênese do conceito de “grau 

zero”, como uma “escritura” que não se manifesta apenas 

para informar ou comunicar, mas também compreender e 
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fazer sentir “na” e “além” da própria  linguagem. Busca-se, em 

suma, denunciar o discurso oficial, que Barthes o qualifica, 

ainda nos anos 1950, como “burguês”. Os textos que 

retorcem, alteram e deslocam o sentido, a partir de um desvio 

consentido da linguagem, de uma “crítica ideológica da 

cultura dita de massa” que revela “em detalhe a mistificação 

que transforma a cultura pequeno-burguesa em natureza 

universal (BARTHES, 1971, p.4). 

Aqui, discute-se, a priori, o texto, ou mais precisa-

mente, a linguagem verbal,  a grande paixão de Roland 

Barthes – “o que escolhi amar foi a linguagem –  e, eviden-

temente, odiar ao mesmo tempo: inteiramente confiante e 

inteiramente desconfiado diante dela” (BARTHES, 2005, 

p.137) –, tanto que suas análises, seminários e aulas, poste-

riormente transformados em livros, ajudam a compreender, 

ainda nos dias de hoje, um universo de generalidades, a 

partir de particularidades dignas do olhar de um autor.

Em uma articulação entre a escrita e a prática lite-

rária, o crítico José Castello ressalva a necessidade de 

se vislumbrar narrativas capazes de trazer ordem em “um 

mundo obstruído por dogmas e slogans” (CASTELLO, 2007, 

p.62). É o que, em suma, dialoga o professor Pasquale 

Cipro Neto, colunista da Folha de S.Paulo, ao questionar a 

necessidade de se compreender o verdadeiro significado 



9

Apresentação

su
mári

o

de cada “palavra” que, mal aplicada, pode levar à inflexão: 

“Permito-me, mais uma vez, explicar aos que não entendem: 

quem não compreende o mundo, a realidade e as suas corre-

lações não entende a palavra, o (con)texto etc. A vida é um 

complexo e interminável texto”(NETO, FOLHA DE S.PAULO, 

17/03/2016).

Um texto sem pontos finais, em palavras que buscam 

novos enlaces, sentidos possíveis. Afinal, não há prazer 

maior em ver as palavras ganharem tons, articulando exata-

mente o que se pretende. Não basta um encadear simpático, 

estamos aqui para confrontar e, desse embate, comunicar. 

À luz, nossos autores.

REFERÊNCIAS 

 BARTHES, Roland. O grau zero da escritura: seguido de novos ensaios críticos/ 
Roland Barthes;  São Paulo: Cultrix, 1971.

______.Inéditos vol. IV. Política. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CASTELLO, José. A literatura na poltrona. Rio de Janeiro: Record, 2007.

NETO, Pasquale Cipro. Somos todos imbecis. FOLHA DE S.PAULO, 17/03/2016.
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PAISAGENS CRÍTICAS EM CONSTRUÇÃO:
contribuições possíveis para uma nova poética 
midiática

José Augusto Lobato

Em um texto bastante célebre, o britânico Roger 

Silverstone faz algo que se tornou tradição nos estudos da 

comunicação: para entender o funcionamento das mídias, 

chamou para a conversa alguém do quilate de Aristóteles e 

revisou conceitos antigos, há muito cristalizados nas ciên-

cias humanas e sociais, revestindo-lhes de atualidade. No 

caso, a pretensão de Silverstone foi usar o pensamento do 

filósofo para defender o que ele denomina uma “poética da 

mídia”; ou seja, um método de compreensão de como as 

histórias funcionam em diálogo com a vida cotidiana e do 

que elas propiciam em termos de experiências estéticas, 

modelos de vivência e linguagens. 

Pode-se ver, aí, uma proposta de vigor: superar a ideia 

de que leituras de mercado, estudos de recepção/produção 

ou análises narrativo-discursivas conseguem, isoladamente, 

dar conta da complexidade do funcionamento de um jornal, 

de um filme, de uma campanha publicitária, de uma radio-

novela, de um reality show ou de um aplicativo para conte-

údos on demand. Afinal, é da costura e da complexidade 
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nos modos de ver que nascem as melhores reflexões sobre 

a poiesis operada em nossos dispositivos, gadgets e telas.

Ao ponderar que os textos midiáticos, embora capazes 

de fraturar identidades e experiências e nos tornar “foliões 

num carnaval sem fim”, também mantêm enorme capaci-

dade de “moldar significado”, “propiciar prazeres” e “criar 

comunidades” (SILVERSTONE, 2005, p.83), o autor nos sina-

liza a necessidade de escapar de constatações catastró-

ficas que ainda assombram o estudo da mídia. Enxergar as 

histórias nela veiculadas como artefatos e reflexos de nossa 

cultura supõe ir além da crítica-pela-crítica, assim como da 

mera exaltação de vantagens tecnológicas. 

Como Silverstone sugere, precisamos evitar olhares 

instrumentalizados e pensar, cada vez mais, em uma poética 

das narrativas em diversos suportes, gêneros e formatos, 

tomando-as como registros particulares de algo que é geral 

e natural ao humano: o desejo de falar, escutar e ser ouvido. 

Desejo de contar histórias e de algum modo participar delas, 

em suma; algo que está por trás de muitas hipóteses e 

problemáticas de pesquisa em comunicação e mídia.

Ao investigarmos objetos da mídia tão diversos, com 

metodologias igualmente variadas, o que queremos? Mais 

que consolidar um campo de estudos, diferenciando-o dos 
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demais, tenho convicção de que estamos – talvez incons-

cientemente; certamente de modo imperfeito – exercitando 

a poética de que nos fala Silverstone. Estamos atrás de 

pistas que nos permitam exercer uma crítica ativa, sagaz e 

transformadora das práticas midiáticas, com reflexões que 

convocam a uma intervenção no mundo da vida. É essa a 

contribuição social que a pesquisa em comunicação pode 

trazer. E é esse o trabalho inspirador e relevante que encon-

tramos neste “Mídia, experiência e interação: leituras críticas 

sobre a comunicação”, composto de pesquisas de pós-gra-

duação lato sensu executadas por profissionais que apontam 

caminhos novos em suas áreas de interesse.

Como sequência de outras duas obras construídas 

com o mesmo propósito – “Apreensões do cotidiano: por 

um olhar da comunicação” (2014) e “Horizontes midiáticos: 

aspectos da comunicação na era digital” (2016) –, este 

livro reúne grande diversidade de objetos e abordagens na 

leitura crítica da comunicação, de seus processos e de seus 

produtos. Da interatividade na televisão digital ao uso educa-

tivo de vídeos na web, passando pelo cinema, pelo telejor-

nalismo, pelo marketing e pelo universo dos talent shows, os 

textos lançam olhares sobre diferentes níveis do processo 

comunicativo, contribuindo, no todo, para a construção de 

uma nova linha de análise, múltipla e difusa como o mundo 

observado pelos autores.



13

Prefácio

su
mári

o

No primeiro capítulo, Kleyton Cintra nos apresenta 

“Televisão digital brasileira: uma questão de interatividade”, 

um esforço compreensivo em torno das promessas da TV 

digital no País, baseado em uma análise de experiências 

de mercado e no olhar de quem nele atua. Entre as conclu-

sões, destaca-se o desafio de trabalhar com interatividade 

também nos conteúdos – algo que, de certo, ainda caminha 

lentamente no contexto nacional.

Em seguida, “Animação adulta na televisão brasi-

leira: experiências e desafios”, de Marcus Vinícius Guio de 

Camargo, propõe investigar a produção do gênero no País 

por meio de um levantamento de estudos nacionais e inter-

nacionais e de uma entrevista com o realizador Otto Guerra, 

destacando as ainda raras iniciativas de animação que não 

se voltam ao público infantil. Ao fim, somos provocados pela 

ideia de que não faltam espectadores para as animações de 

temática adulta; falta, isso sim, abertura do mercado para 

dar impulso ao gênero.

O terceiro capítulo, “MasterChef Brasil: o programa de 

TV fenômeno das redes sociais”, assinado por Tatiane Duarte 

Euzébio, propõe um estudo de comportamento dos espec-

tadores do talent show Masterchef Brasil, considerando as 

estratégias de engajamento da audiência e as interações 

entre televisão e redes sociais. Uma notação importante do 
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trabalho é a reação negativa de entrevistados a algumas 

decisões – como a de anunciar o vencedor primeiramente 

em redes sociais –, o que demonstra o desafio de não só 

executar, mas popularizar a interatividade entre telespecta-

dores e internautas.

Na sequência, “Neotelejornalismo: a nova linguagem 

do telejornalismo global para um público multimídia”, de 

Jaqueline Naujorks, propõe uma leitura crítica sobre as 

adaptações do telejornalismo para capturar a atenção das 

novas audiências, com ênfase na interatividade. Com base 

na análise da produção da Rede Globo, a autora lança uma 

provocação: para além da linguagem, cada vez mais colo-

quial e lúdica, o discurso informativo em TV terá de mudar 

em seus processos produtivos para manter sua importância 

social e cultural em tempos convergentes e hiperconectados.

Daniel Marx é o autor do quinto capítulo, “O ‘poder’ 

de Cicatricure: publicidade televisiva e persuasão”, que 

analisa como o posicionamento de produtos farmacêuticos 

na TV repercute em decisões de compra. A partir de entre-

vistas com consumidores, coletadas diretamente no ponto 

de venda, o trabalho demonstra como depoimentos de 

formadores de opinião, informações científicas e estratégias 

diversas de promoção televisiva resultam na construção de 

laços com o público-alvo.
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“YouTube: a TV online como ferramenta educacional”, 

de Bianca dal Bianco Sorbello, reposiciona a discussão 

sobre a televisão como linguagem que atravessa as demais 

mídias a partir do estudo de estratégias educativas no 

site YouTube. Por meio de pesquisa online, da análise de 

um canal de vídeo-aulas musicais e de revisão de litera-

tura sobre TV, convergência e educomunicação, a autora 

sugere que a televisão na web pode – e deve – ser usada 

para facilitar os processos de ensino e aprendizagem na 

contemporaneidade.

O sétimo capítulo, “A interatividade na TV brasileira 

por meio da SmartTV”, de Glauco Berti de Oliveira, retoma 

os debates sobre o uso da tecnologia para viabilizar a parti-

cipação do telespectador, com foco na tecnologia SmartTV 

e seu uso cotidiano. Por meio de pesquisa qualitativa, o 

trabalho levanta pontos interessantes para repensar como 

acessamos e interagimos com produtos televisuais – sejam 

conteúdos on demand, sejam programas inseridos no fluxo 

convencional das emissoras –, inclusive reforçando a neces-

sidade de um duplo esforço, das emissoras e das audiên-

cias, para mergulhar de vez na lógica da interatividade.

Ainda neste campo, “O cenário da TV digital interativa 

no Brasil: as barreiras para implementação da interatividade 

na televisão”, de Walter Darcie Neto, analisa as implicações 
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tecnológicas, sociais e culturais do fenômeno com base em 

uma pesquisa que abrange entrevistas com profissionais 

de televisão. Com base nos dados apurados, o autor indica 

que a situação positiva do mercado de TV pode gerar como-

dismo das emissoras em criar novas soluções, o que repre-

senta uma das barreiras para que a interatividade se efetive 

na forma e no conteúdo dos produtos de TV brasileiros.

Migando dos estudos de televisão para o marketing, 

o capítulo “O marketing estratégico de ‘Resident Evil’”, de 

Lucas Araújo, observa como a série de jogos da Capcom, 

lançada em 1996 e até hoje referência no gênero survival 

horror, se mantém em alta no mercado de games a partir de 

estratégias de acionamento do público consumidor. Entre os 

resultados de destaque, obtidos por grupo focal e consulta 

online, estão a identificação da mídia física como prioritária 

entre os fãs e a conexão emocional com os personagens e a 

história de cada novo jogo da franquia. 

O décimo texto deste livro, “‘A Menina que Roubava 

Livros’ e a comunicação nazista”, de Lu Santos, caminha pelo 

terreno do cinema em uma análise sobre a representação 

da Segunda Guerra Mundial no audiovisual contemporâneo, 

tendo como estudo de caso o filme de Brian Percival. Ao 

comentar e descrever cenas-chave, a autora resgata impor-

tantes reflexões sobre como o cinema opera na concessão 
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de visibilidade, na ficcionalização e – por vezes – na distorção 

de fatos históricos, adotando até hoje as mesmas técnicas 

persuasivas do regime nazista.

“Rebelde: sucesso e sentidos da vida real”, de Hilton 

Cesar Silva Pedro, retorna aos estudos de TV para compre-

ender de que modo “Rebelde”, da mexicana Televisa, conse-

guiu construir uma comunidade coesa de fãs e se fixar como 

produto de alta audiência em diversos países. Com base na 

análise de grupos de fãs e dos personagens da telenovela, o 

autor demonstra que a construção de laços de identificação 

com o público adolescente é a chave para o sucesso da 

obra no Brasil.

Ainda no eixo da ficção televisiva, “Merchandising, 

consumo e estilos de vida na telenovela: um estudo sobre 

‘Amor à Vida’ e ‘Salve Jorge’”, de Milenna Boscovich Antonio, 

estuda os vínculos entre a cultura de consumo e a adoção 

do merchandising em telenovelas brasileiras, a partir de duas 

obras da Rede Globo. Como indica a autora, o merchandi-

sing comercial se insere na ficção de TV por meio de nexos 

dramáticos, vinculando personagens e estilos de vida ao uso 

de produtos, bens e serviços diversos durante a história, a 

fim de acionar o espectador-consumidor.
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Encerrando os trabalhos deste livro, “O Protagonismo 

em ‘A Liga’ e no ‘Profissão Repórter’: Estudo de caso”, de Maria 

Gabriela Cabral e Silva, lança uma reflexão sobre as intera-

ções entre jornalismo e entretenimento em dois programas 

representativos da linguagem híbrida da TV contemporânea. 

No texto, discute-se os modos com que repórteres e apre-

sentadores interagem com as realidades apresentadas, alter-

nando vivência e testemunho a partir da mescla de formatos 

como o infotenimento e o jornalismo investigativo.

Com base nestes artigos, que você começa a ler 

na página seguinte, não é difícil perceber que paisagens 

críticas cada vez mais instigantes estão sendo construídas 

na pesquisa em pós-graduação, percorrendo gêneros, 

formatos, linguagens e abordagens teórico-metodológicas 

as mais diversas. Sem oferecer respostas definitivas e reco-

nhecendo a pluralidade e mutabilidade dos fenômenos 

sociais e culturais de hoje, os autores lançam, aqui, contribui-

ções importantes para formular uma nova poética midiática, 

ciente do dinamismo contemporâneo e capaz de enxergá-lo 

em perspectiva.

Boa leitura!
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CADA JORNADA, UMA VITÓRIA

“O que você quer ser quando crescer?” Esta é a 

pergunta que ouvimos frequentemente quando crianças. 

Sonhamos em ser astronauta, super-heroi, bailarina, atriz e 

ator, jogador de futebol, entre tantas outras profissões que 

nos parecem mágicas e encantadoras. Ao longo das expe-

riências de vida somos surpreendidos com novas opções 

que nos motivam: jornalista, publicitária, professora, dese-

nhista... e, porque não, pesquisadora e escritora. Eis que 

em um dado momento, somos desafiados pelas oportuni-

dades da vida. Embarcar ou não em uma nova jornada é 

uma decisão difícil e, por vezes, assustadora. Transformar 

o temido trabalho de conclusão de curso de uma pós-gra-

duação em um artigo digno de publicação em livro apavora 

qualquer um. Só os fortes sobrevivem e enfrentam os seus 

medos em busca de algo novo.

Bianca, Daniel, Glauco, Hilton, Jaqueline, Kleyton, Lu, 

Lucas, Marcus, Gabriela, Milenna, Tatiane e Walter supe-

raram as expectativas e transformaram o que seria uma 

nova titulação acadêmica em algo maior. “Mãe... pai... vó... 

vô... virei escritor(a), autor(a) de livro, já posso ser citado(a)”. 

Nem sempre seremos entendidos, mas sabemos o quanto 

isso é importante na carreira acadêmica que agora se abre 
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e, além disso, o quanto ficamos imensamente felizes ao ver 

nossos nomes na capa de um livro. É uma realização com 

gostinho especial.

Com a superação dos medos, estes competentes 

autores e autoras percebem um caminho diferente a 

percorrer. Muitos já pensam em continuar neste universo 

fascinante e, ao mesmo tempo, desgastante, da vida acadê-

mica. Planejam fazer mestrado, doutorado, dar aulas e 

mergulhar em algo antes impensado. 

Posso dizer que tenho sorte com os alunos e com as 

alunas que cruzam o meu caminho. Percebo que sou trans-

formada e também transformo. Este é o sentido de ensinar, 

aliás, de trocar experiências. 

Esta obra traz muito mais do que o que cada um 

estudou durante a pesquisa, traz seus objetivos e seus 

temas preferidos, suas incursões apaixonadas no campo de 

trabalho e suas percepções sensíveis a respeito dos temas 

escolhidos. É por isso que “Mídia, experiência e interação: 

leituras críticas sobre a comunicação” aborda temas inte-

ressantes e traz achados de campo singulares. Não basta 

aprofundamento teórico, entrevistas, análises empíricas, 

rigor metodológico, é preciso, também e especialmente, 

envolvimento profundo com o objeto de estudos. Olhar para 
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o trabalho finalizado, perceber que ele realmente tem poten-

cial para ser publicado e saber que cumpriu todos os requi-

sitos é gratificante. Isto tem reflexo não somente nos alunos 

orientados neste trabalho, mas em nós professores, que 

torcemos por eles e queremos ver a efetividade de nossas 

ações em seus percursos.

O sucesso na conclusão de uma pesquisa não está 

somente impressa nas páginas deste livro, mas no olhar 

brilhante de cada um de vocês, meus queridos autores e 

queridas autoras. Termino este pequeno texto dedicando 

a vocês o que vou me tornando a cada dia, como profes-

sora universitária. Mesmo em dias de muito cansaço tenho 

motivos para sorrir quanto entro em sala de aula. Empolgo-me 

com a empolgação de vocês, esforço-me diante dos seus 

esforços, acolho com vontade cada tema proposto quando 

percebo o quanto lhes faz felizes e realizados, afinal, reali-

zo-me também.

Os aplausos vão, especialmente, para vocês. 

Sucesso... sucesso... e mais sucesso, é o que vocês 

merecem.

Com orgulho e carinho.

Patricia Bieging
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INTRODUÇÃO

   Sem dúvida, a televisão do futuro 
será interativa. Isso é um fato, 
mas não uma questão moral 

(CANNITO, 2010, p 18).

Na década de 50, quando a televisão surgiu no Brasil, 

quem tinha o aparelho em casa era rei. Além da família, o 

aparelho era também disputado por vizinhos, parentes e amigos. 

Todos ficavam na frente do aparelho assistindo as programa-

ções da época em silêncio e com uma atenção fenomenal. A 

caixa que transmitia imagem e som encantava as donas de 

casa, jovens, crianças e homens. Suas programações, como 

cenas de novelas, programas musicais, que imitavam os dos 

rádios, e noticiários viravam temas de conversas.

O tempo foi passando e junto com ele, a TV foi se 

modificando e mais pessoas puderam adquirir o aparelho. 

O responsável por trazer a primeira TV para o Brasil, Assis 

Chateubriand nunca imaginou a que ponto chegaria a 

evolução tecnológica da TV. Primeiro, a TV deixou o preto 

e branco e ficou colorida. Depois, surgiu o controle remoto, 

que possibilitava ao telespectador mudar de canal sem sair 

do sofá. A sensação de ‘liberdade’ que o controle remoto 

deu aos seus usuários foi tão grande que ao ficarem ente-

diados com uma programação, logo mudava de canal. Foi a 
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partir daí que também as emissoras começaram a repensar 

seus conteúdos, a fim de que o telespectador permanecesse 

assistindo seus programas.

Anos mais tarde, a novidade foi o vídeo-cassete, 

aparelho que permitia a reprodução de filmes em casa ou 

a gravação de programas televisivos. Com ele, o telespec-

tador não precisava esperar o filme passar na TV e facilitava 

ele assistir sua programação favorita no dia e na hora que 

tivesse vontade. Atualmente  a TV digital, que foi adotada 

pelo Brasil em 2007, utilizando tecnologia japonesa.

Partindo deste histórico este artigo tem como 

pretensão mostrar como a interatividade marca uma nova 

era entre conteúdo e telespectador tem se tornado possível 

na televisão, sobretudo, a TV brasileira. Vamos analisar se a 

interação é primordial para as emissoras e como elas estão 

se relacionando com seu público. 

Para se chegar ao objetivo deste trabalho foi realizado 

um estudo de campo, tendo como foco entrevistas com dire-

tores de televisão e o processo de criação de conteúdos inte-

rativos na TV que vão responder questões sobre conteúdo 

interativo. Neste estudo adotamos, o método de recepção, 

porque é a melhor técnica para entendermos como ocorre 

esta interatividade e como isto influencia no cotidiano da 
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sociedade (FIGARO, 2000).  Além das entrevistas, também 

sondamos as tentativas de interatividade realizadas por 

emissoras brasileiras. Vamos conhecer o que tem sido feito 

e os erros e acertos. 

Como se percebe, é importante discutir o tema já que 

ele reflete às necessidades da sociedade atual no modelo de 

televisão digital interativa. Há uma relevância acadêmica e 

social porque há uma preocupação muito grande de como o 

público vai responder a essa interatividade e se a emissoras 

conseguem produzir conteúdos relativamente interativos.

INTERATIVIDADE E TV DIGITAL 

A era digital possibilitou muitas mudanças em diversos 

setores, principalmente na comunicação. Cannito (2010) 

observa que o ambiente digital permite aos usuários criarem 

sua própria linearidade. As alterações foram tão significa-

tivas que modificou a maneira de ler livros, fazer amizades, 

ouvir músicas e assistir à televisão. 

No que se refere a televisão, as mudanças têm ocorrido, 

pelo menos no Brasil, desde 2007. Muitos estudiosos sobre 

o assunto questionam a legitimidade destas inovações na 
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TV. Alguns acreditam que a evolução digital deve por fim a 

TV propriamente dita. Para esses, França (2006, p. 1) tem 

a resposta: “a televisão é um meio que vem se recriando 

continuamente enquanto linguagem”. 

Por ser adaptável a mudanças, outros pesquisadores 

defendem que a televisão vá sobreviver à evolução digital e 

se adequar a realidade da convergência digital.  Para esses 

estudiosos, a televisão passará a ter uma interatividade tão 

elevada que o próprio telespectador vai produzir programa-

ções individualizadas. Cannito (2010) afirma que apesar da TV 

Digital proporcionar a interatividade, não significa que o jeito 

de fazer televisão vai acabar, mas, sim, oferecer conteúdos 

que agradem ao público atual. Para ele, o digital vai potencia-

lizar as qualidades da televisão, tornando-a mais atrativa.

Além da qualidade televisiva e de seu conteúdo intera-

tivo, os avanços tecnológicos permitem com que a televisão 

chegue mais longe e esteja presente em qualquer lugar. 

Os espectadores que antes só assistiam sua programação 

favorita em um aparelho de TV posicionado na sala ou no 

quarto, agora podem assistir novela, programa de auditório 

ou qualquer outra programação de qualquer aparelho com 

acesso a Internet. Isso inclui celular, tablet, computador, entre 

outros. Essa facilidade de acesso aos conteúdos televisivos, 

é conhecido como convergência midiática.
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Jenkins (2009) aponta a interatividade do espectador 

e a participação coletiva como uma das principais caracte-

rísticas para a convergência midiática e à democratização 

da televisão.  

A interatividade é um tema ainda muito discutido no 

meio da internet. Agora, essa discussão também vai para 

a esfera da TV Digital. De acordo Henry Jenkins (2009), a 

internet causou no espectador o desejo de interagir com 

a programação televisiva. Ele não quer mais ser um ser 

passivo, mas atuante, quer influenciar na produção. 

Jenkins (2009) afirmou que a convergência midiática 

só ocorre quando há possibilidade de ter o mesmo conteúdo 

disponível em vários suportes midiático (celular, TV e internet).

A convergência não depende de qualquer mecanismo de distri-
buição específico. Em vez disso, a convergência representa uma 
mudança de paradigma – um deslocamento de conteúdo de mídia 
específico em direção a um conteúdo que flui por vários canais, 
em direção a uma elevada independência de sistemas de comuni-
cação, em direção a múltiplos acesso a conteúdos de mídia e em 
direção a relações cada vez mais complexas entre a mídia corpora-
tiva, de cima para baixo, e a cultura participativa, de baixo para cima 
(JENKINS, 2009, p.325).

Dados da pesquisa Social TV do Ibope Nielsen 

Online,(2015 ) aponta que 43% dos brasileiros assistem 

TV e navegam na internet ao mesmo tempo, e 29% destes 

comentam ativamente nas redes sociais sobre os programas 
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que estão assistindo.  Jenkins (2009) define este movimento 

de convergência midiática.  

A cultura de convergência é resultado de duas reali-

dades. A primeira é que a televisão, corporação que precisa 

do lucro para se sustentar, jamais entregará suas produções 

integralmente nas mãos de produtores amadores e de seus 

telespectadores. Estas empresas vivem de satisfazer anun-

ciantes, vivem a pressão do mercado de ter mais audiência.

De acordo com Montez e Becker, há uma diferença 

entre a TV digital e a TV Interativa. Eles explicam que a TV 

Digital nada mais é do que a transmissão digital dos sinais 

audiovisuais. Já a TV Interativa, deixa de ser unidirecional e 

possibilita ao telespectador a ter um canal de interação para 

se comunicar com a emissora, tirando-o da inércia na qual 

está submetido desde o surgimento dessa mídia.

O conteúdo televisivo interativo engloba texto, vídeo 

e elementos gráficos, como fotos e animações. Os pesqui-

sadores apontam como uma das principais características 

da TV interativa, o acesso a internet, usando o aparelho tele-

visor.  A TVDI também permite que o telespectador, pode 

escolher ângulos de câmera em transmissões esportivas ou 

espetáculos teatrais, personalizar a interface, com escolha 

de cores, fontes, e organização das janelas na tela ou a 

repetição de cenas perdidas.
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Com a função do vídeo sob demanda (On demand), 

os espectadores assistem ao seu programa favorito na hora 

que desejarem, mas, todos esses recursos ainda não estão 

disponíveis para todos os telespectadores e nem todas as 

emissoras conseguem oferecer a interatividade, principal-

mente os canais abertos.

Figura1: TV Digital Interativa
Fonte: idgnow

As emissoras de televisão têm utilizado a convergência 

de mídia para ampliar sua participação entre o público, ou 

seja, têm utilizado diversas plataformas, como as de celulares. 

Algumas até criam vídeos próprios para os smartphones, 

muito acessados durante o tempo ocioso do usuário. 

Segundo Cannito (2010), a linguagem dominante na 

TV digital, capaz de conquistar o público, não transformará 

a televisão em cinema, nem transformará a televisão em 



30

Televisão digital brasileira

su
mári

o

internet; será a linguagem que potencializará digitalmente os 

procedimentos que a televisão já faz de forma analógica. A 

TV digital ainda é muito complexa não apenas por causa das 

dúvidas sobre de que maneira serão realizadas as progra-

mações, como os canais abertos vão lucrar com sistema, 

mas, sobretudo, a expansão da TV Digital Interativa. A maior 

dúvida é sobre como atender as necessidades do telespec-

tador cada vez mais exigente e como criar conteúdos intera-

tivos de qualidade.

Potencializar é a palavra chave para as TVs abertas 

ampliarem sua recepção e atingir o público a onde quer que 

ele esteja.  Para Cannito a evolução tecnológica torna a tele-

visão mais televisão, porque ao invés de torná-la obsoleta, 

contribui para o seu amadurecimento.

Falar de TV Digital Interativa (TVDI) não é uma tarefa 

muito fácil, fazer, então, é mais difícil ainda. As empresas de 

televisão brasileiras ainda estão na fase de ‘testes’ de seus 

conteúdos interativos, que para Cannito (2010), esse seria o 

grande problema das emissoras.

A televisão, propriamente dita, é uma mídia que não 

prende muito a atenção do telespectador, como ocorre no 

cinema. Dificilmente, uma pessoa fica muito tempo assis-

tindo TV. A dona-de casa, por exemplo, enquanto arruma a 
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casa ou prepara o almoço, deixa a televisão ligada, porém 

poucas vezes fica na frente do aparelho assistindo alguma 

coisa. Claro, que em alguns momentos, essa pessoa vai se 

interessar por alguma coisa e assistir, mas ao mesmo tempo 

que faz algo, ela ‘assiste’ à programação. Já no cinema, 

o espectador está ali disposto a ficar duas horas ou mais 

sentado assistindo ao filme.

Não se pode esperar que o espectador dedique-se exclusiva-
mente à televisão; por esse motivo, essa mídia deve se tornar 
atraente tanto para quem está em frente à tela quanto para quem 
está cumprindo outras funções tendo por companhia um aparelho 
ligado (CANNITO, 2010,p.43).

As produções de TV aberta, antes, eram todas 

pensadas na lucratividade, sem se importar muito com 

a qualidade da programação. A televisão comercial 

depende da audiência. Quanto mais telespectadores, 

mais publicidade, mais merchandising, resultando em 

lucro para a emissora.

Esta realidade começa a mudar com a TV Digital 

Interativa, porque a concorrência com outras mídias, prin-

cipalmente smartphone, é bem forte. Por esse motivo, ficou 

ainda mais difícil manter os espectadores na frente do 

aparelho audiovisual.

Cannito (2010) aponta algumas soluções já existentes 

em países, como Estados Unidos, para a produção de 
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conteúdos criativos, interativos e de qualidade. De acordo 

com o estudioso, uma das soluções para as emissoras 

brasileiras seria a descentralização da produção televisiva. 

Ele explica que enquanto a maioria das TVs do mundo 

trabalha em parceria com produtoras independentes, o 

Brasil centraliza a produção.

Já no Brasil as emissoras sempre fizeram produção in-house, 
implantando nos primórdios um parque de profissionais (vindos do 
rádio). Esse modelo, além de gerar maior concentração, leva, em 
médio prazo, ao engessamento da criatividade e ao consequente 
afastamento do público. É a situação que vivemos hoje, eviden-
ciando a necessidade de que emissoras aprendam a fazer parce-
rias com produção independente (CANNITO,2010, p.83).

Embora, as empresas brasileiras ainda resistam a 

ideia de contratar produtoras independentes para criar novos 

conteúdos, vai chegar a um momento que esta possibilidade 

deva ser analisada e aceita pelas emissoras. Para as produ-

toras, essa será uma grande oportunidade de negócios e 

para as TVs uma chance de ter produtos criativos e de quali-

dade em suas programações.

Com a TV Digital Interativa surgem diversos modelos 

de negócios, o da parceria com produtoras independentes 

é um deles, mas as possiblidades são muitas. Um outro 

modelo de negócio está ligado aos provedores e sites, forta-

lecendo a tendência a fusões e participações cruzadas no 

capital de empresas de diferentes setores midiáticos. Como 
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exemplo, Cannito (2010, p.84) cita como exemplo prove-

dores de acesso à internet estão se associando a empresas 

de mídias tradicionais, como editoras de revistas, jornais, 

livros e produtoras de televisão.

Figura 2: TV Digital Interativa programação
Fonte: idgnow

Essas mídias reunidas criam portais de conteúdos, 

onde são oferecidos diversos serviços aos usuários. Para 

se tornarem realidade, Cannito (2010) explica que, esses 

portais se associam a operadoras de telefonia de celular; 

provedores de TV por assinatura podem dar acesso à 

internet de banda larga  e empresas de TV aberta podem 

fazer acordos com provedores para colocar seu conteúdo 

na web. “Os ramos de comunicação hoje ainda separados 

serão todos interligados, é um movimento que já existe” 

(CANNITO, 2010, p.85). 
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Além da associação de empresas de conteúdos e 

internet, outras possibilidades de negócios estão relacio-

nadas a publicidade, ao transmídia, que lança produtos 

voltados para os fãs de conteúdos da TV, como CDs, DVDs, 

camisetas. Segundo Jenkins (2009), para terem lucro, as 

empresas de televisão e publicidade apostam na economia 

afetiva e criam produtos para que os fãs possam “declarar” 

o seu amor a algum programa, série de TV.

METODOLOGIA

Abordar a interatividade da televisão contemporânea 

ganha uma grande importância porque a temática é uma 

preocupação mundial, de um mundo globalizado e interli-

gado socialmente. Como já citamos anteriormente, a TV é a 

mídia do cotidiano da sociedade e discutir suas mudanças 

contribui para entendermos melhor esta sociedade que está 

sempre em constante transformação.

Apesar da análise ter um recorte a televisão brasi-

leira, o tema em voga é mundial. Os conceitos de interati-

vidade são discutidos em várias partes do mundo, já que 

para continuarem disputando a atenção de espectadores, 

os conglomerados precisam entender e criar conteúdos 

interativos de qualidade.
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Ianni (1994) defende que as pesquisas sociais 

precisam ser globais para causar interesse amplo, mas ao 

mesmo tempo pode contemplar a localidade.

Em todos os casos está em causa o contraponto local e global, 
parte e todo, micro e macro, individualismo e holismo. Em todos os 
casos, os momentos lógicos da reflexão científica necessariamente 
envolvem a dialética singular e universal. Não se trata de priorizar 
um momento, em detrimento do outro, mas reconhecer que ambos 
se constituem reciprocamente, articulados harmônica, tensa e 
contraditoriamente, envolvendo múltiplas mediações (IANNI, 1994, 
p.158).

Para ser global não necessariamente precisa ser 

genérico, pode-se pegar exemplos localizados para exem-

plificar e entender o global de maneira localizada, como o 

que faremos neste trabalho. Apesar da TV Interativa ser um 

tema global, as experiências no Japão, nos Estados Unidos 

e do Brasil se diferenciam bastante uma da outra.

Nesses termos é que é indispensável que toda reflexão sobre socie-
dade global contemple tanto a diversidade como a globalidade, 
reconhecendo que ambas se constituem simultânea e reciproca-
mente. Quando isso não ocorre, a reflexão se arrisca a permanecer 
na mera descrição, ideologizar este ou aquele momento da análise, 
ou ficar a meio caminho da interpretação (IANNI, 1994, p.158).

Para o nosso melhor entendimento, o artigo utiliza o 

método do estudo de caso com sondagem qualitativo. Por 

meio desta pesquisa, vai ser possível conhecer os avanços 

da TV brasileira em relação a interatividade. Também serão 

analisados conteúdos televisivos para exemplificar e apontar 
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as dificuldades e avanços. A prioridade das análises será de 

programações ditas interativas.  

Capomar (1991) explica que definir o método cientí-

fico é legitimar um conhecimento adquirido empiricamente. 

Dessa maneira é possível fazer levantamento, observação 

e experimento, fornecendo conhecimento sobre opiniões e 

atitudes dos indivíduos.

Para entender melhor como as TVs abertas brasileiras 

trabalham a interatividade,  entrevistei representantes de 

duas emissoras de televisão. O primeiro é o produtor execu-

tivo do programa Conexão Repórter do SBT, Bruno Chiarioni. 

Ele é mestre pela Casper Líbero, formado em 2012, escritor 

e jornalista. O Conexão Repórter é um programa jornalístico, 

que exibe grandes reportagens, apresentado pelo jornalista 

Roberto Cabrini. Escolhi esse produto para análise porque 

a emissora já disponibiliza seus vídeos para aplicativos de 

celular e por ter páginas nas Redes Sociais, onde o telespec-

tador pode interagir com a programação.
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Figura 3: Conexão Repórter (SBT), apresentado por Roberto Cabrini
Fonte: Site Sobre TV.

Também vamos utilizar a entrevista da produtora 

executiva do programa Sábado Animal, Patrícia Urdiale. 

Ela é especialista em comunicação pela Casper Libero 

formada em 2000. O programa é exibido na TV Band e no 

canal fechado da National Geographic. O programa mostra 

a fauna de vários países e de lugares de difícil acesso, como 

Ártico, Antártida, Índia, Quênia, entre outros. Apresentado 

pelo biólogo Richard Ramussen e participação da veterinária 

Manu Karsten, o Sábado Animal exibe curiosidades sobre as 

mais diversas espécies de vida selvagem.
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Figura 4: Programa  Sábado Animal
Fonte: Sábado Animal.

A escolha desse programa se deve pelo estilo de 

entretenimento e por ele interagir com seus telespectadores 

pelas redes sociais. Nesse espaço, além de ficarem  por 

dentro das atrações, o público pode tirar dúvidas, sugerir 

pautas e assistir vídeos anteriores.

Os questionamentos aos entrevistados objetivam 

saber como os respectivos programas trabalham a interativi-

dade com o seu público-alvo e se é realmente possível fazer 

interação com a TV digital. Durante a entrevista com o SBT, o 

produtor executivo observou que a interação na TV brasileira 

ainda é incipiente no país. Para ele, a televisão ainda não tem 

uma linha definida sobre a interatividade com os usuários.

Os critérios definidos para a escolha dos programas 

foram interação com o público e os canais disponíveis pelas 

emissoras para esta interatividade, como redes sociais, 

sites e aplicativos. Esses dois programas vão servir para 
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mostrarmos como é feita a interatividade na TV brasileira. 

Como as emissoras estão driblando a concorrência com a 

internet para que seus telespectadores continuem fieis às 

programações. 

A TV Interativa se tornou tema deste artigo, porque 

acreditamos conhecer mais sobre este assunto é uma contri-

buição às ciências sociais e da comunicação.

ANÁLISE E PERCEPÇÃO DA TV DIGITAL NO 
BRASIL

Se forem levadas em consideração apenas as partes 

técnica e tecnológica da televisão, não haverá dúvidas sobre 

a sua qualidade tanto de imagem quanto de som. A alta 

definição do vídeo impressiona e o áudio é de cinema. Mas, 

como já diziam Cannito (2010), Montez e Becker (2005), a 

TV digital não pode ser avaliada apenas por sua tecnologia, 

mas também pelo seu conteúdo e interatividade.

Montez e Becker (2005) chamam atenção para os 

conceitos de TV digital e TV interativa. Para eles, apesar de 

os estudos de geração já estarem adaptados a tecnologia 

digital, a digitalização da televisão, propriamente dita, barra 

em muitas dificuldades. A primeira delas se dá pelo fato de 
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uma boa parte dos aparelhos televisores ainda estarem no 

sistema analógico. Ou seja, mais de 60% dos programas 

produzidos por emissoras brasileiras, imagens digitais 

editadas em ilhas digitais, porém é necessário converter as 

imagens para o analógico (MONTEZ; BECKER, 2010). Já a 

interatividade da TV está ligada ao conteúdo, a qualidade 

dessa programação e como ela se relaciona com o teles-

pectador. Os pesquisadores explicam que qualquer comuni-

cação entre transmissor e o telespectador é necessário um 

outro meio de comunicação, seja telefone ou internet.

Mesmo com todo esse aparato, percebe-se que 

as empresas televisivas do Brasil ainda não sabem como 

produzir conteúdos interativos.

O produtor executivo do programa Conexão Repórter, 

do SBT, Bruno Chiarioni, avalia que mesmo com os avanços 

tecnológicos e com usuários cada vez mais com acesso 

a internet, a televisão ainda não definiu como produzir 

conteúdo interativo.

Essa ideia da suposta interatividade ainda é bem incipiente no 
Brasil. Apesar dos avanços das redes sociais, a televisão ainda 
não tem uma linha bem definida de como proporcionar um debate 
válido com quem está na internet. Essa suposta “interação” ainda 
é de mão única. A rede social tem sua maior utilidade como janela 
para chamar o conteúdo televisivo. Ela “avisa” para quem navega 
que o debate televisivo está interessante e que talvez fosse bacana 
assistir a um determinado canal. Porém, essa atrativa termina aí 
(CHIARIONI, 2016).
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Já a editora chefe do Sábado Animal, exibido na Band 

e no National Geographic, Patrícia Urdiale, acredita que a 

interação entre conteúdo e o público já é uma realidade, 

mas também confirma carência de conteúdos que cumpram 

papel interativo.

Hoje as ferramentas de interação são múltiplas e o caminho acredi-
tamos que seja usar o máximo de recursos para aproximar o público 
telespectador. Fazer quem está em casa embarcar na programação 
que se apresenta.  Estamos em processo de novas alternativas, 
desenvolvendo linguagens para que nos aproximem cada vez mais 
do público do programa Sábado Animal, que consome a TV digital 
(URDIALE).

Como apontam os dois profissionais de televisão,  as 

empresas televisivas ainda dão pouca importância para a 

interatividade e para a convergência das mídias. Os inves-

timentos ainda são ínfimos em relação a gama de oportu-

nidades que o mundo digital oferece.  Para Cannito (2010), 

a interatividade da televisão nunca será igual a da internet, 

porém faz-se necessário esta interação, que pode ser cons-

truída de diversas formas, com sinopse sobre a progra-

mação, com enquetes, interação por meio de mensagens 

por  celular (Whatsapp) ou redes sociais (atualmente se faz 

muito isso), entre outras. 

Observamos que de maneira gradativa, a televisão 

brasileira vai se adaptando às novas tecnologias. As emis-

soras comerciais brasileiras começaram a lançar aplicativos 
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para celular  no final de 2014 a fim de atender aos usuários 

de smartphone que vivem conectados. As maiores emis-

soras, Globo, SBT, Record e Band já possuem os apps. Lá, 

essas empresas disponibilizam sua programação e exibem 

conteúdos exclusivos e possibilita ao usuário navegar pelos 

conteúdos e até interagir com as programações. Desses 

apps, o mais conhecido é o Gshow da Rede Globo. Por meio 

dele,  os usuários podem acompanhar programas de entre-

tenimento, notícias, reality shows, seriados e programas de 

variedades e das novidades de bastidores de gravações;  

webséries, receitas e games.

Aqui temos subsídio para a nossa hipótese de que a evolução 
tecnológica torna a televisão mais televisão. Em vez de tornar essa 
mídia obsoleta, contribuíram para o seu amadurecimento como 
linguagem fundada no jogo o aparecimento do vídeo-cassete, do 
controle remoto e da televisão a cabo, a incorporação do telefone, 
a transmissão ao vivo, o diálogo com a internet etc (CANNITO, 
2010,p.49).

No caso dos programas que esse artigo analisa, 

Conexão Repórter (SBT) e Sábado Animal (Band) estão 

disponíveis nos sites das emissoras. Lá, os visitantes podem 

assistir todos os vídeos já exibidos nas programações 

semanais, ter informações sobre os programas e apresenta-

dores. Além de páginas disponíveis nas redes sociais, como 

Facebook, Instagram e YouTube. Tudo para atrair a atenção 

e manter o público fiel a programação.
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Figura 5: apresentador Richard Ramussen
Fonte: site Área Vip.

Para Urdiale (2016), oferecer conteúdos na internet 

é uma maneira de fidelizar o telespectador. Ela explica que 

para o programa Sábado Animal sempre são pensados 

conteúdos e adotadas linguagens para as redes sociais, que 

segundo ela, são uma alternativa para a televisão.

Acho que pode ser uma extensão interessante. O desafio é criar 
para o youtube, por exemplo, algo que seja complementar ao 
que se vê na TV. Talvez, seja uma forma de levar o público de um 
canal para outro. Ou seja, youtube alavancar a telona e vice-versa 
(URDIALE, 2016).

Já o produtor do Conexão Repórter, Chiarioni, percebe 

as redes sociais como mais uma maneira de chamar o 

público para assistir a programação. Apesar da emissora 

SBT investir em aplicativo e site, ele afirma que a prioridade 

continua sendo a televisão.
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Atentamos principalmente à concorrência para estipular a divisão 
dos blocos em cada edição do programa. A ideia é vender o 
conteúdo de uma maneira que possa estimular o telespectador a 
assistir naquele momento. A busca pelo conteúdo “on demand” 
como uma condição segunda apenas. A TV ainda sendo imprescin-
dível (CHIARIONI, 2016).

Figura 6: Apresentador faz entrevista no estúdio
Fonte: Conexão Repórter.

Para Cannito (2010), as mídias não podem perma-

necer separadas, já que tudo é conteúdo digital. Segundo 

ele, todos os ramos da comunicação, logo, estarão inter-

ligados, porque certa maneira tornou-se obrigatório no 

mundo digital. 

Na era digital e da convergência midiática, o aparelho 

de celular é que ganha mais força, por isso, as emissoras 

tentam adaptar seus produtos a essa mídia. De acordo 

com o IBGE1, em pesquisa divulgada no início de abril de 

2016, o telefone celular tornou-se o principal aparelho de 

acesso à internet nos domicílios brasileiros, superando os 
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microcomputadores. Segundo os dados da pesquisa, o 

número de domicílios com acesso à internet por meio de 

telefone celular saltou de 16,8 milhões em 2013 para 29,6 

milhões em 2014. Dos lares conectados à internet, em 80,4% 

o acesso era feito pelo aparelho.

Essa pesquisa demonstra que a convergência midi-

ática é algo que vai ficar, não tem mais como mudar esta 

realidade. Por esse motivo, as empresas de televisão 

precisam se adaptar a esse novo momento para não ficarem  

atrás. Mas, para a maior parte das TVs afirma que uma das 

suas maiores dificuldades é o investimento em dinheiro e 

de contratação de pessoal. Chiarioni (2016) aponta o fator 

financeiro e pessoal como principais empecilhos para as 

emissoras de todo Brasil.

A interação depende de uma série de suportes tecnológicos que 
ainda não estão disponíveis. Imagine um banco de dados para 
armazenar tudo aquilo que os telespectadores enviassem para 
as redações. Outro ponto é a questão pessoal - como contratar 
e manter integrantes na equipe apenas para mediar esse debate 
interativo (CHIARIONI, 2016).

Como alerta Jenkins, a convergência não corres-

ponde somente à especialização de mídias e dispositivos, 

mas também a um novo modo de pensamento e conectivi-

dade de conteúdos, informações e narrativas.
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Diversas forças, contudo, começaram a derrubar os muros que 
separam esses diferentes meios de comunicação. Novas tecno-
logias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por 
vários canais diferentes e assumisse formas distintas no ponto de 
recepção (JENKINS, 2009,p.38).

As tecnologias digitais mudaram a sociedade como 

um todo, tanto nas esferas da cultura como nas do consumo. 

Não à toa, Jenkins (2009) dirá que a cultura participativa – ou 

seja, a construção coletiva e dialogada de conhecimentos, 

substituindo em algumas instâncias o processo de concen-

tração da produção , gerando a passagem do consumo à 

produção e a emergência do “prosumidor”, em oposição ao 

consumidor passivo –, a inteligência coletiva, que podemos 

entender como essa capacidade de construção de novos 

conteúdos a partir daqueles que são difundidos em mídias 

no modelo linear/tradicional, e a formação de comunidades 

de conhecimento são marcas de um ambiente no qual o 

digital possui cada vez mais força.

Ainda é muito incipiente enxergar todos os conteúdos possíveis. O 
que buscamos , por enquanto, é fazer dos nossos produtos os mais 
atrativos. Conquistar o público novo, que curte a interatividade, 
é  um dos nossos desafios. Para isso, pretendemos experimentar 
conteúdos que promovam a interação com o nosso programa 
(URDIALE, 2016).

Mas, não bastam ser apenas atrativos. Os conteúdos 

também devem ser adaptados para cada tipo de mídia. Por 

exemplo, para  que seja possível transferir os conteúdos 
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televisivos para aparelhos móveis, como o celular, é 

necessário que esses produtos sejam leves e curtos, que não 

sejam afetados pelas interrupções do dia a dia (CANNITO, 

2010).  “Os consumidores pedem mais funcionalidade, que 

permita maior controle, inclusive a possibilidade de pausar. 

Querem usar o celular para personalizar e controlar conteúdos 

e também interagir com eles” (CANNITO, 2010, p. 107). 

Montez e Becker (2005) dividem a televisão em sete 

níveis e cada nível é um grau de interação. Para eles, inte-

ragir com a TV não é apenas enviar opiniões sobre uma 

programação por meio de e-mail, cartas, telefonemas, etc. É, 

sobretudo, o telespectador passa a ter presença afetiva com 

o conteúdo, como acontece a partir do nível cinco. Nesse 

estágio, o usuário deixa de ser passivo e passa a participar 

da programação, com envio de vídeos de baixa qualidade.

Figura 7: gravação de programa da TV Record Bahia 
Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 8: gravação de programa da TV Record Bahia 
Fonte: Arquivo pessoal.

No nível seis, ele continua enviando vídeos, mas 

dessa vez com qualidade. Porém é no nível sete, que o teles-

pectador se confunde com o transmissor e passa a gerar 

conteúdos para a emissora. De acordo com os estudiosos, 

esse último nível é o que ocorre com a internet, hoje, quando 

qualquer pessoa pode criar um site. Na televisão, o teles-

pectador pode produzir programas e enviá-los à emissora, 

rompendo o monopólio da produção e veiculação das tradi-

cionais redes de televisão.  

Levando em consideração essa classificação de 

Montez e Becker (2005) e as entrevistas realizadas com 

produtores das emissoras SBT e Band, constatamos neste 

artigo que a TV brasileira ainda está no nível três e quatro 

de interação e caminhando timidamente para o nível cinco. 

Isso porque nos estágios três e quatro, como definiram os 
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pesquisadores, a interação é feita apenas por meio das 

redes telefônica (telefone, fax, correio eletrônico, mensagem 

por Whatsapp e redes sociais) e telemática, quando o teles-

pectador pode escolher ângulos de câmera e diferentes 

encaminhamento das informações. Quando acontece de o 

telespectador enviar conteúdos, quase sempre, são vídeos 

domésticos da família que elogia alguma programação, 

das gracinhas feitas por animal doméstico ou por alguma 

criança. Sem qualidade e se preocupação com as técnicas.

Nenhuma emissora brasileira trabalha com a hipótese 

de o usuário criar seu próprio conteúdo e envia-lo para ser 

exibido em rede nacional ou local. Isso ainda é fechado. Até 

porque envolve diversas questões, como financeiras e prin-

cipalmente direitos autorais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos nesse artigo o caminho para a TV 

Interativa é longo e cansativo. Diversos estudos dão conta 

de que a interatividade vai além do simples fato de o teles-

pectador enviar mensagens e sugestões para a emissora. A 

interação passa pelo conteúdo e como ele pode ser transmi-

tido para outras mídias sem prejuízo na qualidade.
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O objetivo desse artigo foi mostrar como as emissoras 

brasileiras estão se adaptando ao mundo digital e interativo. 

Para saber na prática como isso ocorre, incluímos no artigo 

entrevistas de dois produtores executivos de programa jorna-

lístico do SBT (Conexão Repórter) e entretenimento,  exibido 

na Band e National Geographic (Sábado Animal). 

Os dois responderam que a interação com o teles-

pectador é basicamente feita por meio de redes sociais e 

por e-mail. Eles também afirmaram que para se adaptarem a 

convergência midiática, as emissoras investiram em aplica-

tivos para celular e que também disponibilizam vídeos, que 

foram ao ar na TV, no YouTube. Não há conteúdos exclusivos 

para as redes sociais.

As dificuldades apontadas pelos dois profissionais têm 

a ver com o fato das empresas televisivas brasileiras ainda 

não terem definido o padrão de interatividade, que fazem 

isso apenas como testes ou simplesmente nem tentam; há 

também problemas financeiros e de recursos pessoais. 

Tudo isso demonstra que não há uma data para que as 

emissoras brasileiras passem a ter conteúdos interativos de 

qualidade que prendam a atenção do seu público. As emis-

soras continuam presas aos velhos métodos de se fazer tele-

visão no país, não há uma parceria com o usuário para se fazer 
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conteúdos voltados para eles ou parcerias com produtoras 

independentes. Os conteúdos continuam centralizados nas 

próprias emissoras, sem que o telespectador tenha o direito 

de enviar sugestões ou de mandar o seu próprio conteúdo.
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INTRODUÇÃO 

Vivemos em tempos de significativas e constantes 

transformações na televisão. O amadurecimento do 

mercado audiovisual, o aumento de incentivos, a criação de 

leis e o desenvolvimento de outras plataformas contribuíram 

para que produtores e conteúdos evoluíssem rapidamente 

no país.

Entre as transformações no mercado televisivo, 

podemos destacar o crescimento de um mercado de séries 

de animação nacional que, há uma década, era praticamente 

inexistente. Com a publicação da Portaria Ministerial nº 68 

em 2008, foi instituído o Programa Nacional de Fomento à 

Animação Brasileira. A coordenação das ações do Programa 

está, desde então, a cargo da Secretaria do Audiovisual 

(SAV), do Ministério da Cultura (MinC).

Segundo dados fornecidos no material publicado pelo 

Animamundi em 2014, podemos ver que, no período de 2008 

até 2013, dos R$79 milhões destinados a incentivos para o 

desenvolvimento de programas de televisão pelo Fundo 

Setorial do Audiovisual (FSA), R$30 milhões foram para 

projetos de desenho animado. Podemos observar também 

que vinte e nove, entre oitenta e três projetos contemplados, 
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eram projetos de animação. Dessa forma, em menos de dez 

anos, foi possível viabilizar nesse mercado mais de trinta séries 

de animação, em diferentes fases de produção e captação.

De forma semelhante ao que acontece em outros 

países, apesar de haver maior diversidade de conteúdo no 

exterior, existe a forte cultura de associação entre o desenho 

animado e o conteúdo infantil. Devido ao amadurecimento 

tardio do nosso mercado, a fusão entre os conceitos de públi-

co-alvo e classificação indicativa é forte e pouco discutida, 

assim como a questão dos limites e da censura do conteúdo 

exibido nesses projetos. Um projeto que tenha como alvo 

pessoas maiores de dezoito anos não contém, necessaria-

mente, conteúdo impróprio para crianças e adolescentes, da 

mesma forma que, pelo projeto ter o formato de animação, 

não é destinado necessariamente para o público infantil. 

Séries como “Os Simpsons”, atualmente em sua 27º tempo-

rada, que atraíram mais de 600 mil espectadores para as 

salas de cinema brasileiras em 2007 e que continuam 

ocupando o horário nobre na televisão, dificilmente conse-

guiriam ser fomentadas e produzidas no Brasil.

Podemos ver o reflexo dessas questões em nossos 

editais. É visível, por exemplo, que entre os dezoito finalistas 

do AnimaTv – o primeiro programa de fomento à produção 

e teledifusão de séries de animação brasileiras – em 2009, 
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todos os projetos foram dedicados ao público jovem e 

nenhum ao público adulto.

De acordo com Gomes (2013, p.11), “rever o 

conteúdo televisivo em categorias e gêneros é importante 

para entender o funcionamento do meio. E é com isso que 

podem surgir outros tipos de conteúdos, principalmente 

levando em consideração a convergência dos meios”. 

Entender a importância e os mecanismos de editais como o 

Programa AnimaTV é fundamental para encontrar formas de 

viabilizar projetos diversificados para outros tipos de público 

além do infantil. É indispensável discutir, também, a relação 

que as narrativas têm com a formação da identidade, assim 

como a dependência que uma história possui em relação à 

identificação do público. Por se tratar de um tema recente 

em nível local, são poucas as pesquisas realizadas que 

sejam focadas no mercado de animação nacional, tornando 

um estudo direcionado à produção de séries para o público 

adulto algo pertinente.

O país segue em uma boa fase para a implementação 

de novos produtos e conteúdos variados para a televisão e 

outras mídias; isso torna importante a revisão de gêneros 

e categorias do que é exibido. Consideramos necessários 

discorrer sobre os caminhos possíveis para a criação de 

séries destinadas ao público adulto e a captura de novos 
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espectadores, fornecendo, também, produtos nacionais 

para aqueles que já têm afinidade por produções interna-

cionais consagradas dentro desse segmento. Investir nesse 

segmento resultaria em um maior aquecimento e compe-

titividade entre os estúdios, abrindo novos espaços e esti-

mulando a criação de novos projetos que possam também 

serem exportados.

A fim de contribuir com o assunto, a proposta desse 

artigo é fazermos uma análise do mercado de animações 

destinadas ao público adulto, a fim de mapear a relevância 

desse segmento como parte da produção audiovisual 

contemporânea. Para isso, percorreremos alguns autores e 

pesquisas que abordarão a natureza das narrativas de ficção, 

o mercado de animação no mundo, o contexto brasileiro e 

aspectos relacionados à formação de audiências no País.

Utilizaremos, neste artigo, as reflexões de autores 

como Sérgio Nesteriuk (2011), debatendo a constituição da 

dramaturgia das séries de animação; Umberto Eco (1994), 

filósofo e linguista que discorre sobre os aspectos da narra-

tiva de ficção e suas operações de sentido;  Ana Lúcia Gomes 

(2013), que trata de aspectos das produções independentes 

e do mercado de séries de TV; e Jerome Bruner (2014), cujas 

reflexões abordam as relações entre a ficção e a experiência 

cotidiana. Adicionalmente, também recorreremos à opinião 
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de um realizador com experiência na realização de produ-

ções no campo da animação adulta, entrevistado para este 

trabalho: Otto Guerra, cineasta e animador, fundador da Otto 

Desenhos Animados.

Nossa hipótese, a ser verificada pela observação das 

grades de programação e números dentro dos editais de 

incentivo ao audiovisual, bem como por meio das percep-

ções do entrevistado – um importante realizador do mercado 

nacional –, é que a TV aberta brasileira ainda carece de 

produções de animação destinadas ao público adulto, 

apesar do crescente número de projetos nos últimos anos, 

visto que vivemos em tempos de amadurecimento expres-

sivo no ambiente televisual e suas possibilidades técnicas, 

estéticas e narrativas, o que poderia viabilizar aumento 

expressivo na produção de ficção em animação voltada ao 

público maior de 18 anos.

O texto foi organizado em três grandes tópicos. 

Primeiro, abordamos o mercado audiovisual e a importância 

da ficção para o espectador, em suas diversas linguagens. 

Para desenvolver melhor esses aspectos, apresentaremos, 

no segundo capítulo, um pouco da história da animação 

mundial, suas transformações na transição para a tele-

visão, o desenvolvimento das primeiras séries animadas e 

a conquista do público adulto. Já ambientados com o tema, 
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chegamos ao terceiro capítulo, destacando o mercado brasi-

leiro de animação, seu desenvolvimento a partir da publici-

dade, sua evolução após maior incentivo e a Lei da TV Paga, 

além dos editais que impulsionaram a criação de dezenas 

de projetos de séries animadas. Dessa forma, podemos 

evidenciar a ausência de uma variedade maior de projetos 

destinados ao público adulto no Brasil e analisar, também, o 

que já foi produzido nesse sentido.

Por fim, discorreremos sobre os caminhos possíveis 

para a criação de séries destinadas a esse público especí-

fico no contexto nacional.

DESENVOLVIMENTO

A importância da ficção

Desde os primeiros registros, testes e projeções 

cinematográficas, a ficção se encontra presente e se 

desenvolve como gênero do cinema, embora já fosse 

presente na literatura. Como é lembrado por Medeiros (2013, 

p.33), “a história atribui a George Méliès, com A Viagem à Lua 

(Le voyage dans la Lune, 1902) o mérito de ter feito o primeiro 

filme de ficção científica”, visto que as produções realizadas 
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anteriormente registravam pesquisas e fatos do cotidiano 

sem a presença de narrativa, cortes, edição e efeitos.  

Segundo alguns teóricos dos estudos de linguagem 

e da psicologia, a ficção nos fascina justamente por nos 

ajudar a ter experiências inéditas, ao mesmo tempo em que 

essas experiências fazem sentido para nós por associá-las 

ao que já vivemos e conhecemos. Há, portanto, uma vincu-

lação direta entre nossa experiência cotidiana e a vivência de 

deslocamento e desterritorialização que as histórias geram. 

Segundo Bruner (2014, p.19), “o senso comum sustenta 

obstinadamente que a forma da história é uma janela trans-

parente para a realidade”, justamente porque nós nos pren-

demos a modelos narrativos de realidade e os usamos para 

moldar as nossas experiências do dia à dia. O autor defende 

que a ficção cria realidades tão eficazes que conseguimos 

redesenhar nossas experiências tanto no universo mostrado 

na ficção quanto no nosso próprio universo, pois “a estra-

tégia da ficção de primeira grandeza consiste em tornar 

estranho aquilo que é familiar e ordinário” (BRUNER, 2014, 

p.19). Ou seja, as ficções constituem terrenos comuns para 

as ações cotidianas, ao mesmo tempo em que traduzem 

o desconhecido e nos fornecem novas possibilidades de 

descoberta, contato e interação com a realidade:
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Embora a ficção inicie sua trilha pelo terreno familiar, ela almeja ir 
além dele: para o reino das possibilidades, para o vir-a-ser, para o 
que poderia ter sido, para o que talvez seja. Estamos todos prepa-
rados para deixar de lado a incredulidade, para abrir os braços para 
o subjuntivo (BRUNER, 2014, p.23).

De acordo com o autor, a linguagem é a principal 

ferramenta para aconteça esse processo de contato com 

o real. Isso se torna bastante pertinente dentro do assunto 

que propomos discutir. Quando utilizamos a animação como 

linguagem, conseguimos atingir o espectador dessa mesma 

forma, estimulando a percepção de formas diferentes, utili-

zando códigos visuais próprios do desenho animado. Por 

meio da variação de densidade na narrativa, é possível 

envolver tanto o espectador adulto quanto o infantil. 

Como auxílio de códigos direcionados a esses espec-

tadores, podemos também obter,  em uma mesma obra, 

um produto que atraia as duas faixas de público. Segundo  

Umberto Eco (1994, p.14), podemos categorizar o espec-

tador ou leitor empírico, que é aquele que “pode ler de várias 

formas, e não existe lei que determine como devem ler”, e 

o leitor modelo, que seria “uma espécie de tipo ideal que 

o texto não só prevê como colaborador, mas ainda procura 

criar” (ECO, 1994, p.15). Em relação direta com essas estru-

turas, o autor desenvolve modelos específicos de aciona-

mento estético e engajamento para aqueles a quem dirige 
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seus relatos, construindo um ambiente fictício marcado pela 

relação “parasitária” com o mundo real – posto que este 

sempre será, em maior ou menor medida, a matéria-prima 

para os relatos e estórias – e pela construção de um pacto 

ou acordo de confiança com o público-alvo. É por meio 

desse “contrato”, marcado pela suspensão da descrença e 

pela construção da verossimilhança, que o autor de ficção 

acaba por fortalecer seu trabalho.

A norma básica para lidar com uma obra de ficção é a seguinte: O 
leitor precisa aceitar tacitamente um acordo ficcional, que Coleridge 
chamou de “suspensão da descrença”. O leitor tem de saber que o 
que está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso 
deve pensar que o escritor está contando mentiras[...] Aceitamos o 
acordo ficcional e fingimos que o que está sendo narrado, de fato 
aconteceu. (ECO, 1994, p.81)

Segundo o autor, esse é o verdadeiro atrativo de qual-

quer ficção, visual ou verbal. Por meio dessas operações de 

conexão com o real, estímulo ao imaginário e convocação 

afetiva do público, a ficção cativa a atenção do espectador, 

trazendo a possibilidade de ir além de sua experiência coti-

diana. Seja na animação ou em outros formatos de ficção, 

é esse o caminho básico para guiar um público específico 

rumo a uma nova experiência de mundo propiciada pelos 

ambientes narrativos.
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A ficção e o mercado audiovisual

As produções ficcionais são responsáveis por grande 

movimento de recursos no universo do entretenimento. 

Podemos usar como exemplo a série “Game of Thrones”, uma 

das mais caras produções da norte-americana HBO, que tem 

como custo médio o valor de US$ 70 milhões por temporada. 

As cinco últimas temporadas foram produzidas com um inves-

timento de US$ 350 milhões, e o lucro com novas assinaturas 

do canal ultrapassou o valor de US$ 4 bilhões de dólares, por 

meio de mais de dois milhões de novos assinantes em 2014, 

segundo números fornecidos pela Time Warner e divulgados 

na revista1 Istoé Dinheiro,  em 2015. As séries de televisão, 

junto com os filmes, são os principais interesses dos assi-

nantes da TV por assinatura no mundo.

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Opinião Pública e Estatística  (Ibope), para os usuá-

rios de televisão por assinatura, o terceiro principal motivo 

para a assinatura de um serviço de televisão paga é obter 

o conteúdo de filmes e séries, ficando atrás, apenas, das 

opções de adquirir mais canais de televisão e melhorar a 

1. Game of Thrones: Os números milionários da aclamada série da HBO, 04/2015. 
Disponível em: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/mercado-digital/20150409/
game-thrones-numeros-milionarios-aclamada-serie-hbo/249562>.

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/mercado-digital/20150409/game-thrones-numeros-milionarios-aclamada-serie-hbo/249562
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/mercado-digital/20150409/game-thrones-numeros-milionarios-aclamada-serie-hbo/249562
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recepção do sinal. Também podemos observar através 

desses dados que, entre os vinte canais de maior audiência, 

nove têm programação baseada em filmes e séries.

O audiovisual se tornou uma ferramenta indispen-

sável para a vida em sociedade. Nasceu como um modelo 

de educação e entretenimento coletivo, junto com o cinema, 

e com o tempo invadiu as vidas cotidianas, por meio da 

televisão e do chamado vídeo doméstico. Com a internet, 

a rápida evolução da tecnologia e novas mídias, o audiovi-

sual começou a tomar características de personalização e 

usufruto individual. O desenvolvimento dessas novas mídias 

possibilitou a produção de conteúdo sob demanda, não 

linear, que fez crescer o número de assinantes no Brasil e 

no mundo. Segundo dados fornecidos pela empresa de 

pesquisa eMarketer, para matéria publicada na coluna do 

Valor Econômico2 em 2015, o Brasil fica em segundo lugar 

entre os países onde o serviço do Netflix mais cresceu nos 

últimos anos, totalizando mais de 2,2 milhões de assinantes.

Apesar da convergência de mídias e dos novos 

formatos de exibição, a venda de ingressos de cinema se 

mantém em crescimento a cada ano e, em poucos lugares 

2. Serviço de vídeo Netflix chega a 22 milhões de usuários no Brasil, 10/2012. 
Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/3895686/
servico-de-video-netflix-chega-22-milhoes-de-usuarios-no-brasil>.

http://www.valor.com.br/empresas/3895686/servico-de-video-netflix-chega-22-milhoes-de-usuarios-no-brasi
http://www.valor.com.br/empresas/3895686/servico-de-video-netflix-chega-22-milhoes-de-usuarios-no-brasi
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do mundo, a indústria do cinema é tão rentável e poderosa 

como a dos Estados Unidos. Desde o começo do século 

XX, os filmes norte-americanos foram distribuídos em 

escala global, dominando as telas de cinema. Em 2014, 

por exemplo, a arrecadação dos filmes norte-americanos 

em salas de cinemas pelo mundo foi de US$ 36,4 bilhões, 

segundo dados3 da Motion Picture Association of America, 

entidade de regulação, planejamento e fiscalização do 

cinema estadunidense.

O mercado cinematográfico ficcional também é 

aquecido por produções de grandes estúdios de animação. 

Podemos citar o longametragem “Frozen”, de 2013, da Walt 

Disney Pictures, que arrecadou mais de US$ 1,27 bilhão em 

salas de cinema pelo mundo, segundo dados4 da Box Office 

Mojo. Produções saídas da televisão, como “Os Simpsons”, 

também se mostram rentáveis. A série, que está atualmente 

em sua 27º temporada, conseguiu atrair mais de 600 mil 

espectadores para as salas de cinema brasileiras em 2007, 

ano de estreia do primeiro longa-metragem. Os filmes de 

animação são de grande importância para o cinema desde 

o seu início, possibilitando construções narrativas em 

3. Theatrical Market Statistc 2014. Disponível em: <http://www.mpaa.org/wp-content/
uploads/2015/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2014.pdf>.

4. “All Time Worldwide Box Office Grosses”. Box Office Mojo (em inglês). Box Office 
Mojo.

http://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2015/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2014.pdf
http://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2015/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2014.pdf
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linguagens diferenciadas e também recursos quase infinitos 

para a criação de universos fantásticos.

ANIMAÇÃO: DO CINEMA PARA A TELEVISÃO

A animação, antes de ser produzida na forma seriada, 

nasceu como subgênero do cinema e passou, durante 

anos, por frequentes inovações e pelo desenvolvimento 

de linguagens e técnicas, adquirindo assim uma série de 

princípios e regras dentro do gênero, além de conseguir 

alcançar resultados cada vez mais desafiadores, não somente 

em relação ao domínio tecnológico, mas, também, em 

termos de narrativa. Os recursos oferecidos pela animação 

são ilimitados, aumentando as possibilidades de criação do 

universo ficcional em diferentes gêneros e formatos. 

Medeiros (2013) conclui que a linguagem da animação 

pode ser considerada uma arte separada dentro de outra 

arte, e menciona a defesa de Halas e Manvell (1979), que 

posiciona a animação como “uma extensão dos princípios 

fundamentais da cinematografia para o mundo inteiramente 

especializado das artes gráficas” (MEDEIROS, 2013, p.23 

apud HALLAS; MANVELL, 1979, p.14). Segundo a autora, 

“após alcançar sua autonomia como arte, constatou-se que 
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seu uso pode tornar mais acessível a informação que se quer 

passar, visto que é divertida e chama atenção” (MEDEIROS, 

2013, p.32). Dessa forma, a série animada demonstra 

excelência diante de outras linguagens, pois consegue criar 

uma conexão com o real, porém estimulando o imaginário 

do espectador de forma irrestrita e atrativa, tornando mais 

eficaz a experiência proporcionada.

Segundo grande parte dos pesquisadores e 

historiadores da animação, o cinema de animação surgiu 

após a exibição do teatro óptico de Charlies-Émile-Reynaud, 

em 1892, que antecedeu as primeiras experiências de 

cinema realizadas pelos irmãos Lumière e por Tomas Edison. 

A evolução nos processos de criação e no aumento da 

duração dessas animações permitiu a criação de narrativas 

mais desenvolvidas, resultando na produção de curtas-

metragens sequenciais que posteriormente foram exibidos 

em série nas salas de cinema:

A partir do sucesso dos filmes unitários de animação em curta-
-metragem (com duração média de dez e máxima de 30 minutos) , 
abriu-se espaço para a produção e exibição de séries de animação. 
[...] Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma série, ao invés 
de vários curtas unitários, permite a otimização de seu processo de 
produção por meio de aproveitamento de elementos previamente 
elaborados. (NESTERIUK, 2011, p.27).

De acordo com Nesteriuk, o formato seriado possibi-

litou que a aceitação desse conteúdo cativasse o público, 
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fazendo com que retornasse para assistir o próximo episódio 

a cada semana. Possibilitou também, ao evitar novas cria-

ções de elementos por meio do reaproveitamento, uma 

maior facilidade no desenvolvimento e mais velocidade na 

produção desses episódios, fatores importantes na elabo-

ração das séries para televisão até os dias de hoje. Após 

o sucesso dessas exibições, a expansão das cidades e o 

aumento de número de salas, a exibição e a produção de 

longas-metragens de animação tomaram o espaço das 

pequenas projeções. Essas produções de longa duração 

contribuíram para a evolução estética e técnica da animação. 

As animações em série só voltaram à tona com a 

popularização da televisão, que exigia uma maior veloci-

dade de execução entre uma animação e outra, fazendo 

com que os estúdios retornassem aos processos mais tradi-

cionais de estilo e produção. Fossati (2009, p.08) diz que “o 

escasso uso de tons, linhas e a simplificação de movimentos 

foi o resultado desse novo movimento”. A autora destaca a 

United Productions of America (UPA), criada em 1940, como 

um estúdio que revolucionou a animação naquele momento, 

por meio de uma expressividade distante da que era suge-

rida pelas produções dos Estúdios Disney, consagradas 

pela técnica, estética e sensibilidade em suas obras:
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A proposta da UPA caracterizava-se pela economia do traço, pela 
concisão e por um conteúdo satírico, diferenciando-se das primeiras 
propostas de Disney.[...]  Assim, sedentos de novas possibilidades 
estéticas e gráficas, permitiam-se a experimentação de formas, 
cores, texturas, som e enredo  (FOSSATI 2009, p.8).

Essas produções se encaixaram às necessidades 

da televisão, possibilitando produções de baixo custo, 

desencadeando o aquecimento do mercado de séries de 

animação e, como consequência, o surgimento de outros 

estúdios seguindo o mesmo caminho. Importante destacar, 

nesse momento, a dupla de cartunistas Willam Hanna e 

Joseph Barbera, que fundou, quatro anos depois, o estúdio 

Hanna-Barbera, que também simplificava técnicas de 

animação visando ao lançamento contínuo de novas séries 

e novos episódios.

Figura 1: Personagens das séries de animação dos Estúdios Hanna-
Barbera. Fonte: Portal Animação S.A.
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A rápida popularização dos desenhos animados na 

televisão, produzidos por diversos estúdios, começou a 

levantar questões relacionadas ao seu conteúdo – que, 

antes disponível apenas para os pagantes do cinema, agora 

se colocava acessível para toda a família.

Animações e a censura

No início da televisão, graças à consolidação do 

longa-metragem de animação, os desenhos animados 

assistidos na programação eram os mesmos exibidos ante-

riormente nos cinemas, comprados a baixo custo, poupando 

a necessidade de criações inéditas. Com essa migração, as 

séries transmitidas nas televisões começaram a ser consu-

midas por crianças. 

Nesteriuk (2011, p.73) observa que “tal perspectiva se 

manifestou de maneira tão forte que ainda hoje é possível 

encontrar disseminada a falsa noção de que desenho 

animado sinônimo de entretenimento infantil”. Na mesma 

época, foi intensificada a censura ao conteúdo considerado 

impróprio para crianças.

Podemos também atribuir parcialmente esta mudança de público 
à censura que muitas das animações sofreram por parte da 
Federal Communications Comission (FCC), órgão responsável pela 
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regulamentação e classificação do conteúdo veiculado na mídia 
norte-americana, com atuação marcante a partir da década de 
40.  Em outras palavras, a aparição ou menção à violência, humor 
negro, cigarro, bebidas alcoólicas, armas, erotismo e qualquer 
conteúdo “suspeito” era censurado sob a rubrica de proteção às 
crianças. (NESTERIUK, 2011, p.73)

De acordo com a pesquisa apresentada por 

Nesteriuk, a pressão e as críticas referentes à linguagem e 

ao conteúdo dos desenhos animados se intensificaram, por 

parte da mídia e de diversas entidades, a partir dos anos 

1960, com a morte de John F. Kennedy (1963) e Martin 

Luther King (1968). O autor se baseia na “teoria da encultu-

ração (cultivation theory)”, de George Gerbner, para explicar 

como essas críticas foram legitimadas, aliadas à pressão de 

órgãos como a National Association of Better Broadcasting 

(NABB) e a Action for Children’s Television (ATC). Segundo 

a teoria, a televisão teria o poder de influenciar a maneira 

como o espectador, principalmente as crianças, constrói a 

sua identidade e interage com o mundo. A tensão resultou, 

além do desenvolvimento de séries educativas, na queda da 

produção de episódios e novos títulos, seguidos pelo surgi-

mento de séries com conteúdo mais leve.

Somente a partir da metade dos anos 1980, com a 

maior autonomia de emissoras locais e com o surgimento da 

televisão a cabo, novas séries com conteúdo mais ousado 

e diversificado começaram a ser produzidas novamente. 
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Nos anos 1990, quando a FCC retornou a exigir providên-

cias sobre o conteúdo das novas séries de animação, elas 

já eram consideradas iguais ao restante dos gêneros tele-

visivos e tiveram, apenas, que indicar a classificação etária 

para se adequar aos horários de exibição.

Séries de animação adulta nos Estados Unidos

O lançamento de novos canais a cabo, na segunda 

metade dos anos 1980, gerou grande aumento na oferta de 

espaço para novos conteúdos, a fim de renovar a audiência. 

Essas novas emissoras se mostravam mais dispostas a 

correr riscos e apresentavam maior abertura para inovação. 

Podemos salientar, entre as produções norte-americanas 

desse segmento, as séries “Os Simpsons” (1989), “Ren & 

Stimpy” (1991), “Aeon Flux” (1991) e “Beavis & Butt-Head” 

(1993) e, em seguida, apresentaremos alguns dados impor-

tantes sobre duas delas.

Exibida pela primeira vez na Fox Broadcasting, a série 

“Os Simpsons”, de Matt Groening, conquistou o horário 

nobre em 1990, na estreia de sua primeira temporada, 

mantendo-se até os dias de hoje. Reproduzindo o estilo de 

vida norte-americano, a série atingiu alcance global, sendo 
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exibida em 180 países5, tornando-se um ícone da cultura 

pop.  A utilização da matriz familiar permitiu que diferentes 

faixas etárias se identificassem com os conflitos dos dife-

rentes personagens que compõem a família.

A série é destacada por Herskovic (2011, p.4) como 

“uma série capaz de estabelecer pontos de vista, críticas ao 

comportamento e sátiras da sociedade, através do desenvol-

vimento de uma complexa estrutura narrativa”. Essas estru-

turas narrativas são capazes de atingir diferentes camadas 

sociais e audiências, trazendo roteiros elaborados com 

temas do cotidiano e conflitos pessoais, entre outros pontos 

que proporcionam a identificação do espectador. 

Herskovic (2011, p.4) também menciona que “ela 

é capaz de citar a si mesma, sua própria indústria de 

entretenimento e a fórmula das comédias de situações, 

utilizando diversos recursos, como a paródia, a sátira, 

a intertextualidade e a metalinguagem”. Diferente das 

séries que antecederam as grades de programação, “Os 

Simpsons” inovou em seu formato sitcom, e é considerado 

por muitos estudiosos da televisão como um marco na 

produção de séries.

5. The Simpsons: The Most Popular Show in the World. Disponível em: <http://www.
merchantwise.com/20th-century-fox/the-simpsons.html>.

http://www.merchantwise.com/20th-century-fox/the-simpsons.html
http://www.merchantwise.com/20th-century-fox/the-simpsons.html
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A emissora MTV lança em 1991, em parceria com 

a BBC, uma grande experiência em termos de séries de 

animação para a televisão. A “Liquid Television” era um 

programa que apresentava episódios diferentes entre si, 

realizados por animadores independentes. Nesteriuk (2011, 

p.97) ressalta que, “com episódios variando da abstração à 

crítica, ‘Liquid Television’ fez enorme sucesso junto ao público 

da emissora e serviu de base para o lançamento de algumas 

das futuras séries originais da MTV”. Era uma iniciativa inova-

dora dentro de um canal que já havia cativado o público 

jovem e contribuído para a indústria mundial dos videoclipes.

Criada por Peter Chung, Aeon Flux foi um grande 

destaque da “Liquid Television”, transformando-se em uma 

das séries animadas da casa. Voltada para os fãs de ficção 

científica, a série se passava em um universo futurista, com 

referências visuais das animações japonesas e de quadri-

nistas como Moebius. Para Medeiros (2011, p.38), obras 

desse gênero “expressam anseios, medo e o forte desejo de 

exploração e conquista de territórios desconhecidos”, sendo 

possivelmente esse um principais fatores para a rápida 

conquista dos espectadores.

Podemos concluir que as séries futuristas de animação 

se baseiam na maneira em que projetamos o futuro no 

nosso tempo, sendo assim, a obra de ficção científica fala 
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muito mais do presente do que do futuro: “Ao tratar de temas 

da contemporaneidade, os autores desse gênero passam 

a descrever o próprio presente em relatos que especulam 

sobre mundos e acontecimentos possíveis a partir de hipó-

teses verossímeis” (MEDEIROS, 2011, p.38).

Figura 2: Cena de “Aeon Flux”, exibida no programa “Liquid Television”.
Fonte: Frame disponível no canal https://youtu.be/ir2qcPwZFdQ.

A série rendeu três temporadas e foi exibida até o ano 

de 1995 na MTV, apresentando um fenômeno de transmídia. 

Como resultado da boa aceitação do público, em 2005 foi 

adaptada para os quadrinhos, que narravam o prelúdio da 

trama, e em seguida para jogo de videogame. Um longa-

-metragem live action baseado na série foi lançado nesse 

mesmo ano.

https://youtu.be/ir2qcPwZFdQ
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Animação no Brasil

A produção de séries de animação no Brasil cresceu 

expressivamente apenas no século XXI. Podemos notar que, 

desde a chegada da televisão no País, as séries animadas 

estão presentes na programação, sendo importadas, princi-

palmente, dos Estados Unidos.  De acordo com a pesquisa 

apresentada por Nesteriuk (2011, p.108), “no dia 19 de 

setembro de 1950, um dia após a sua fundação, a TV Tupi, 

primeira emissora de televisão do país, exibiu o episódio 

‘Pica-Pau Biruta’”. 

No final dos anos 1960 se iniciou, também, uma 

onda de importação de séries japonesas, como a animação 

“Speed Racer” (1960). Todas essas séries entraram para o 

repertório do espectador, mas as produções nacionais de 

animação demoraram alguns anos para ser desenvolvidas.

No cinema, ainda que timidamente, foram realizados 

experimentos importantes no país desde o início do século 

XX. Já na década de 1920, podemos destacar o curta-

-metragem “Kaiser”, de Álvaro Martins, como a primeira 

animação brasileira a ser exibida no cinema. Nos anos 1950, 

após seis anos de produção, é apresentado primeiro longa-

-metragem de animação nacional, “Sinfonia Amazônica”. 
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Criado por Anélio Lattini, era uma obra inspirada, entre outras 

produções da Disney, no filme “Fantasia” (1940).

Figura 3: Cena de “Sinfonia Amazônica”(1951), de Anélio Lattini.
Fonte: Portal Inspector Cleuzo.

O país encontrou na publicidade o caminho para o 

desenvolvimento da animação. Como é mencionado nas 

pesquisas de Marques (2014, p.35), observando a trajetória 

da animação nacional, “em meio a produções esparsas no 

tempo, o desenho de animação de propaganda prevaleceu 

como oportunidade de aprimoramento técnico”, sendo 

impulsionado pela popularização da televisão no país nas 

décadas de 1950 e 1960. 
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A crescente demanda de vídeos para anunciantes 

ajudou a consolidar a produção nacional de animações 

nesse setor. Marques (2014, p.42) conclui que “o cinema 

de animação beneficiou-se desse caldo econômico-cultural 

conjugado com um território a ser explorado livremente”. 

A propaganda nacional foi alavancada pelo alto custo 

dos comerciais importados, combinado ao crescimento 

do mercado interno.  Esse crescimento ajudou o País na 

evolução de técnicas e padrões estéticos, além do surgi-

mento de grandes estúdios, como Briquet Produções, Daniel 

Messias e Start Anima, de Walbercy Ribas.

É importante pontuarmos, nesse momento, que as 

políticas nacionais em relação ao uso de animações em 

vídeos publicitários foram questionadas diversas vezes ao 

decorrer do tempo e, em 2014, uma resolução do Conselho 

Nacional da Criança e do Adolescente, ligado à Secretaria 

dos Direitos Humanos, apontou como abusivo o uso de 

desenho animado e bonecos em propagandas, alegando 

que tais artifícios incentivam crianças a consumir os produtos 

anunciados sem discernimento. Japiassú (2010), defende 

que os hábitos de consumo são adquiridos na infância e que 

as crianças se tornam vulneráveis em frente à televisão: “O 

mundo fantasioso da infância consome com a mesma inten-

sidade um comercial e um desenho animado, o que vem 
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provocando debates paralelos sobre o que é ou não vali-

damente ético fazer para seduzir as crianças” (JAPIASSÚ, 

2010, p.1).

Tais mudanças alteraram drasticamente o mercado 

publicitário e, também, as grades de programação, visto que, 

com a redução, seguida da ausência de anunciantes nos 

horários em que o público principal é o infantil, grande parte 

das emissoras da televisão aberta suspendeu a exibição 

de programas nos quais eram veiculadas animações desti-

nadas a esse público.

Séries de animação brasileiras

Podemos afirmar, de acordo com os estudiosos da 

animação anteriormente citados, que a primeira série brasi-

leira produzida para ser exibida na televisão foi “Turma da 

Mônica”, de Maurício de Souza, a partir de 1981. Nos anos 

seguintes, podemos destacar “Os Urbanoides” (1991), de Cao 

Hamburguer, entre outras produções, em grande parte educa-

tivas, ocupando espaço pequeno nas grades televisivas.

Nesteriuk (2011, p.117) destaca a emissora MTV 

Brasil como “um canal que teve papel importante na traje-

tória das séries de animação nacionais.” Em 2003, foi criada 
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a “Drogaria de Desenhos Animados”, um pequeno setor 

responsável pelos desenhos animados do canal. O setor 

gozava de liberdade de criação e conteúdo, refletindo em 

produções que abusavam do politicamente incorreto e do 

humor ácido, conquistando rapidamente os espectadores 

do canal.  

No ano de 2011, entrou em vigor a Lei da TV Paga, 

gerando impactos positivos no mercado de audiovisual brasi-

leiro. Segundo a lei, cerca de três horas e trinta minutos sema-

nais do horário nobre das emissoras devem ser dedicadas 

à veiculação de conteúdos audiovisuais brasileiros, sendo 

que no mínimo metade deve ser produzida por produtora 

brasileira independente. Com isso, o espaço na grade das 

emissoras por assinatura aumentou e, consequentemente, 

foi expandido o número de produções nacionais. Esse cres-

cimento também influenciou positivamente a qualidade das 

produções, refletindo-se na aceitação do público. Segundo o 

monitoramento do Ibope, publicado em matéria da Ancine6, 

produções brasileiras exibidas pelo Cartoon Network, como 

“Turma da Mônica”, “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, “Historietas 

Assombradas”, “Gui&Estopa”, “Tromba Trem” e “Carrapatos 

6. Série brasileira de animação é líder de audiência infantil na TV paga, Ancine. 
Disponível em: <http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/s-rie-brasileira-de- 
anima-o-l-der-de-audi-ncia-infantil-na-tv-paga>.

http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/s-rie-brasileira-de-anima-o-l-der-de-audi-ncia-infantil-na-tv-paga
http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/s-rie-brasileira-de-anima-o-l-der-de-audi-ncia-infantil-na-tv-paga
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e Catapultas” estão entre as mais assistidas no canal, com 

uma audiência média de 15% acima de outros programas.

No mesmo período, podemos notar um expressivo 

crescimento de editais voltados para a produção de séries, 

entre eles o AnimaTV, primeiro programa de fomento à 

produção e teledifusão de séries de animação brasileira. 

Gomes (2013) cita o AnimaTV como importante agente “para 

o fomento e difusão de programas realizados de forma inde-

pendente, mesmo que dentro de uma lógica de mercado e 

seguindo linhas editoriais específicas” (GOMES, 2013, p.10). 

O edital consistiu em um concurso nacional que promoveu 

o desenvolvimento de pilotos de séries de animação desti-

nadas ao público jovem, selecionando dezesseis projetos e 

premiando dois com a produção de suas temporadas. 

Observando esses dados, podemos perceber que 

somente após a lei, juntamente com o crescimento do 

número de editais, obtivemos um mercado consistente de 

séries animadas, porém carente de projetos destinados ao 

público maior de 18 anos.
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Animação adulta no Brasil

Para discorrermos acerca do atual mercado de 

séries de animações adultas no país e analisarmos um 

pouco do que já foi realizado nesse aspecto, recorremos ao 

depoimento7 de Otto Guerra, fundador da Otto Desenhos 

Animados em 1978 e diretor dos longas-metragens “Rocky 

& Hudson - Os Caubóis Gays” (1995), “Wood & Stock: Sexo, 

Orégano e Rock’n’Roll” (2006) e “Até que a Sbórnia nos 

Separe” (2013). O diretor possui também dois projetos de 

séries adultas: “Rocky & Hudson – Os Caubóis Gays”, em 

fase de captação, e “Pornographics”, ainda nos papéis.

Otto relata que, desde a fundação até 1984, seu 

estúdio produzia apenas filmes publicitários. Com a estrutura 

técnica e física conquistada ao longo dos anos, foi possível 

iniciar produções de ficção com custo reduzido:

O Wood & Stock foi aprovado no primeiro edital de baixo orçamento, 
o BO, em 2001 (R$370 mil) e com o aval desse edital conseguimos 
quase todo o restante do dinheiro com a Petrobras (R$117 mil), 
BNDES (R$116 mil) e valores menores do Santander, Fumproarte, 
Banrisul, e CEEE, patrocínio ou leis de isenção fiscal através de 
concursos públicos e editais (GUERRA, 2016, informação verbal).

7. Entrevista cedida por GUERRA, Otto. Entrevista I. (Abril, 2016) São Paulo. 
Entrevistador: Marcus Vinícius Guio de Camargo, 2016.
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O diretor salienta que, para inscrever “Wood & Stock” 

no primeiro edital, uma das exigências era o realizador já 

possuir um longa-metragem em seu histórico. Otto aponta 

essa cláusula como algo que pode dificultar o fomento de 

projetos para realizadores iniciantes, com possíveis projetos 

de potencial.

Seu terceiro longa-metragem, “Até que a Sbórnia nos 

Separe”, também fomentado por editais e financiamento 

público, além de outros investidores menores e empréstimo 

nos bancos, teve um orçamento maior por conta de sua alta 

qualidade técnica. Com três filmes de animação adultas no 

currículo, Otto considera pífia a representação de produções 

nesse segmento dentro do mercado audiovisual nacional.

Figura 4: Cena de “Até que a Sbórnia nos Separe”(2013), de Otto Guerra. 
Fonte: Portal Almanaque Virtual.
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Apesar de não encontrar problemas ou restrições em 

relação ao gênero, temática ou público nos editais brasi-

leiros, o diretor crê que é preciso encontrar uma forma para 

produzir animações adultas que tenham vocação comercial, 

destacando alguns sucessos internacionais: “Os filmes e 

séries são feitos com roteiro em forma de camadas e que 

permite leituras diversas. Funciona tanto para adultos como 

para crianças, os exemplos mais clássicos são ‘Bob Esponja’ 

e os ‘Simpsons’” (GUERRA, 2016, informação verbal). De 

acordo com ele, segue-se como parâmetro o mercado norte-

-americano, poderoso e articulado, com mais de 100 anos 

de história e bem diferente da realidade da maior parte dos 

países, com algumas raras exceções, como no caso dos 

mercados do Japão e França. Otto Guerra aponta a dificul-

dade de manter uma produtora estável, mesmo em períodos 

sem nenhum incentivo público, como uma das principais 

dificuldades do mercado brasileiro.

Os estúdios do Brasil possuem grande dependência 

de incentivos públicos para produzir seus projetos. Ao 

mesmo tempo que uma das possíveis saídas seja o mercado 

publicitário, as leis que restringem a vinculação do uso de 

animações nesses meios acabam por impactar negativa-

mente a produção de propagandas que utilizam a animação. 
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A dependência do Estado, de acordo com Otto Guerra, é 

absolutamente necessária, porém, não é saudável e tampouco 

estável: “Estamos desde 1995, ou seja, 21 anos, em lenta e 

inexorável ascensão. Mas, enquanto não existir uma indústria de 

cinema que se auto financie, corremos o risco de desaparecer 

de novo” (GUERRA, 2016, informação verbal). 

Podemos citar, dentre as produções nacionais de 

séries adultas recentes, títulos como “Rái Sossaith”, da 

Split Studio; “Homem Cueca”, da Cinema Animadores; e 

“Juninho Play”, da Lightstars Studios. Todos são veiculados 

na internet, sendo que apenas “Homem Cueca” migrou para 

a televisão aberta8, em coprodução com a Band. Segundo 

Otto Guerra, ainda é muito mais barato comprar pacotes 

de séries importadas do que produzi-las; por isso, não 

imagina outras emissoras da TV aberta desenvolvendo e 

produzindo séries de animação. Porém, podemos notar que 

outros fatores também podem desencorajar o investimento 

dos canais abertos em produções desse segmento; por 

exemplo, a insegurança em relação à recepção do público.

8. “Homem Cueca vira série animada, com vaga na faixa nobre da Band”, 2015, 
Estadão. Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,homem-
-cueca-vira-serie-animada--com-vaga-na-faixa-nobre-da-band,1814442>.

http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,homem-cueca-vira-serie-animada--com-vaga-na-faixa-nobre-da-band,1814442
http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,homem-cueca-vira-serie-animada--com-vaga-na-faixa-nobre-da-band,1814442
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Figura 5: Série “Homem Cueca”, dirigida por Ari Nicolosi.
Fonte: Portal Exorbeo.

Em 2009, estreou na Rede Globo a primeira tempo-

rada  de “Aline”, série live-action baseada nos quadrinhos 

de Adão Iturrusgarai, com uma trama baseada no triân-

gulo amoroso entre três jovens. A série teve a exibição de 

sua segunda temporada cancelada pela emissora, com a 

alegação de que a atração não se mostrava adequada ao 

horário exibido, como foi divulgado, entre outros meios, na 

matéria do Estadão9, em 2011. Importante destacarmos que  

Otto Guerra possuía um projeto de animação baseado na 

9. “Globo cancela ‘Aline’; Úiltimo episódio vai ao ar hoje”, 2011, Estadão. Disponível 
em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,globo-cancela-aline-ultimo-
episodio-vai-ao-ar-hoje,687197>.

http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,globo-cancela-aline-ultimo-episodio-vai-ao-ar-hoje,687197
http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,globo-cancela-aline-ultimo-episodio-vai-ao-ar-hoje,687197
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mesma história, “Aline e seus dois namorados”, engavetado 

por dificuldades na viabilização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tivemos como objetivo dessa pesquisa, a fim de contri-

buir com a discussão acadêmica sobre o assunto, analisar o 

mercado brasileiro de séries de animação e assim averiguar 

a ausência de animações adultas nesse segmento. Para 

isso, percorremos a história das séries de animação desde 

o seu início, e assim constatamos momentos onde foram 

contestados os conteúdos de séries estrangeiras, ainda sem 

estudo de classificação indicativa e público-alvo, e, poste-

riormente, vimos como a maior autonomia das produtoras, 

junto da televisão a cabo, possibilitou a liberdade de criação 

e conteúdo, seguida de uma regulamentação adequada e 

enquadramento nas grades de programação. 

Para Nesteriuk(2011), o crescimento de séries desti-

nadas ao público adulto é algo que pode ser observado em 

todo o mundo – e o conceito de censura deveria ser sepa-

rado do conceito de público-alvo.

Da mesma forma que é um terrível equívoco considerar que toda 
animação seja infantil, também o é pensar que toda animação 



88

Animação adulta na televisão brasileira 

su
mári

o

adulta seja pornográfica ou contenha palavrões. Devemos aqui, 
portanto, fazer uma observação a fim de diferenciar o conceito de 
censura do de público-alvo. Uma série de animação adulta não 
necessariamente contém cenas de sexo, palavrões, violência e 
demais conteúdos inapropriados para menores (NESTERIUK, 2011, 
p.100).

Segundo ele, mesmo que algumas dessas séries 

contenham, de fato, esse tipo de conteúdo pesado, uma 

animação pode já ser considerada adulta apenas pelo tipo 

de humor e complexidade de seu roteiro. Entendemos que, 

dessa forma, esse tipo de produto que poderia ser destinado 

ao seu público-alvo sem influenciar possíveis espectadores 

infantis acaba não acontecendo pela associação equivo-

cada entre o conceito de animação adulta e supostos conte-

údos impróprios para menores.

Pudemos constatar também, por meio das pesquisas 

bibliográficas, da observação do mercado nacional e 

também do ponto de vista de Otto Guerra, aqui registrado 

com o importante objetivo de contextualizar tais ações com 

base no cenário brasileiro, que os editais públicos são de 

extrema importância para a continuidade do crescimento das 

séries de animação e que estes editais não fazem restrição 

a gênero, conteúdo e público-alvo, como acreditávamos no 

início das pesquisas. 



89

Animação adulta na televisão brasileira 

su
mári

o

A maior dificuldade estaria em encontrar emissoras, 

principalmente da televisão aberta, dispostas a arriscar sua 

audiência adquirindo ou produzindo animação adulta e 

adequando à suas grades. Podemos chegar à conclusão 

de que, com a maior oferta de espaço nos canais por assi-

natura, graças à Lei da TV Paga, e seguindo o exemplo da 

maior autonomia de conteúdo e a necessidade de inovação 

que esses canais proporcionam, os projetos de animação 

adulta têm chances maiores de serem coproduzidos ou 

negociados por emissoras de público diversificado na tele-

visão fechada – no entanto, essa realidade ainda não foi 

consolidada no Brasil. 

Conseguimos observar um número considerável de 

séries de animação, adquiridas ou realizadas em copro-

duções, em sua maioria por emissoras como Cartoon 

Network, Discovery Kids, Disney Channel, Nickelodeon e 

Gloob – todas emissoras dedicadas ao público infantil. 

Curiosamente, apesar de haver espaço, não encontramos 

séries de animação nacional nas grades de emissoras com 

potencial para exibição, mesmo naquelas que já exibem 

séries internacionais desse gênero.

O País segue, nesse momento, em uma boa fase para 

implementação de novos produtos e conteúdo variado para 

a televisão, além da revisão de gêneros e categorias do que 
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é exibido. Verificamos a existência de grande dependência 

dos incentivos públicos na sustentação de novos projetos e 

até mesmo de estúdios, tornando o estudo de formas alter-

nativas para viabilizar projetos de séries de animação um 

tema indicado para futuras pesquisas.

Constatamos, por meio desta pesquisa, que a 

animação é uma linguagem proveitosa dentro da ficção e, 

com os incentivos das últimas décadas, os estúdios conse-

guiram suprir todas as necessidades para produzir séries de 

qualidade, que ganharam espaço dentro e fora do Brasil, e 

estão capacitados a desenvolver produtos com qualidade 

igual ou superior ao que é importado e consumido por 

espectadores brasileiros entusiastas de séries adultas.

A internet tem se mostrado o meio mais receptivo 

aos novos projetos adultos; podemos notar, na verificação 

do atual mercado, que as principais séries brasileiras, já 

citadas anteriormente, são veiculadas por meio de canais do 

Youtube. Existe uma tendência, a ser observada, do conteúdo 

exibido na internet, com maior liberdade de criação, migrar 

para a televisão, como o “Porta dos Fundos”10, exibido pela 

10. “‘Porta dos Fundos’ estreia série na Fox nesta terça-feira.” ZH Entretenimento, 
2014. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2014/10/
porta-dos-fundos-estreia-serie-na-fox-nesta-terca-feira-4620057.html>.

http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2014/10/porta-dos-fundos-estreia-serie-na-fox-nesta-terca-feira-4620057.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2014/10/porta-dos-fundos-estreia-serie-na-fox-nesta-terca-feira-4620057.html
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Fox, e o “Mundo Canibal”11, com duas temporadas no canal 

Multishow. Com o crescente número de séries, podemos 

esperar que novos produtos animados chamem a atenção 

das grandes emissoras e, assim, se torne corriqueira a 

aquisição de projetos inovadores, para o público adulto, em 

suas grades.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, muito se fala sobre interatividade na 

televisão, em formas e conceitos de fazer com que a audi-

ência interaja com o conteúdo da TV, através de escolha de 

conteúdo, votos que cominam nos ganhadores de realities 

show, hashtags que aparecem durante os programas, além 

de comentários lidos e incluídos no conteúdo diário dos 

telejornais, por exemplo. Um fenômeno ainda maior de inte-

ratividade pode ser observado quando o conteúdo de um 

produto televisivo ultrapassa a plataforma e se torna corri-

queiro e objeto de comoção nas redes sociais. Isso tem 

ocorrido com frequência e em diversos tipos de programas. 

O gatilho para tal comportamento desse telespec-

tador/usuário de redes sociais é a vontade e necessidade 

de se sentir incluído nos assuntos das redes e claro, contri-

buindo com sua visão, comentário e opinião sobre o que está 

em voga. Acontece que, determinados produtos televisivos 

tem sua relevância maior nas redes sociais, trazendo maior 

envolvimento do que em sua plataforma original: a televisão.

Este capítulo traz um estudo de recepção, acerca 

do comportamento da audiência dos espectadores do 

programa MasterChef Brasil tanto na televisão como nas 

redes sociais. 
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O programa teve, desde sua estreia em 2014, grande 

apelo nas redes sociais, estando nos Trending topics 

(assuntos mais comentados) do Brasil, ficando entre os 20 

programas mais comentados do mesmo microblog no ano 

de 2015 (divulgado pela Kantar Media IBOPE) e seus pontos 

de audiência em 2014 e 2015 foram 5 e 7 respectivamente.

Figura 1: Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Ana Paula 
Padrão. Créditos: Carlos Reinis/Band 

Fonte: Assessoria do grupo Bandeirantes.

A final da temporada de 2015 teve computados 1 

milhão e 800 mil twittes, batendo o Recorde de programa de 
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TV aberta mais comentado da história do twitter no mundo, 

sendo que o IBOPE registrou pico de 12 pontos de audiência 

(UOL, 2016), onde cada ponto equivale a 67 mil domicílios. 

Logo, devemos questionar o comportamento dessa audiência 

do programa: como uma pessoa pode citar, twittar, comentar 

e compartilhar informações ou opiniões sobre o MasterChef e 

isso não se espelhar em sua audiência televisiva?

O programa traz a tona o questionamento sobre de 

que forma os produtos televisivos se comportam nas redes 

sociais, de que forma a audiência lida com eles nas redes e 

na transmissão ao vivo. 

Utilizamos o estudo de recepção com a intenção de 

ouvir, tabular, mapear e analisar o porquê que a audiência do 

programa MasterChef Brasil o levou como grande exemplo 

de produto ativo nas redes sociais. Analisamos a partir das 

pesquisas de recepção com fundamentos na análise do 

discurso (FÍGARO, 2005), dos espectadores e internautas 

assíduos das redes sociais do programa que foram questio-

nados, abordados e analisados qualitativamente. 

Os participantes da pesquisa foram homens e 

mulheres de 23 a 35 anos, profissionais da área de 

Comunicação, Finanças e Tecnologia da Informação, entre-

vistados em profundidade por roteiro semi-estruturado. 
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Esse estudo de recepção tem relevância na tenta-

tiva de entendimento do comportamento da audiência 

de produtos televisivos que movimentam as redes sociais 

com conteúdo dos mesmos. Entender esse fenômeno de 

convergência de audiência das mídias televisão e internet é 

essencial para apontar novos caminhos para o mercado de 

produção de programas televisivos e conteúdo para mídias 

sociais, além de novos estudos para comportamento de 

audiência e usuários na rede.

A TV E AS REDES SOCIAIS CONVERGENDO

Em tempos onde o que acontece virtualmente tem 

maior interesse, o que se movimenta em perfis de rede 

social é diretamente traduzido nos modo de vida, posição 

política, gostos e cultura, o crescente engajamento de usuá-

rios de redes sociais em curtir, compartilhar, consumir infor-

mações de produtos televisivos vem na contramão da baixa 

dos números de audiência no IBOPE na programação de 

TV(BECKER, GAMBARO E FILHO, 2016). 

No caso do programa MasterChef Brasil, o número de 

sua audiência aferida pelo IBOPE não espelha a comoção 

que o produto teve durante suas temporadas nas redes 
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sociais, sendo um dos programas mais comentados do 

mundo e também pelo número expressivo de citações. Além 

disso, a final do talent show foi exibida pela TV e comen-

tada passo a passo no microbog Twitter e o resultado com 

a ganhadora foi anunciada primeiro na rede social. Logo, 

então porque essa audiência televisiva é diferente da audi-

ência cibernética?

Hoje, com a convergência de mídia, temos um cenário 

com várias possibilidades de interferência e de audiência da 

televisão. Aparelho de TV ligado não é sinônimo de audi-

ência, visto que podemos ver a programação em diversos 

outros tipos de mídias, como, celulares, tablets, seja ela em 

tempo real ou on demand nos sites especializados ou plata-

formas geradas pelas próprias emissoras de TV para que 

o público possa assistir as produções em qualquer hora e 

lugar (BALAN, 2013). Do mesmo modo, usar as redes sociais 

para compartilhar, curtir e citar conteúdo das produções tele-

visivas também não é sinônimo de audiência das mesmas. 

Logo, como um programa de televisão foi uma explosão 

de sucessos nas redes sociais com o grande número de 

compartilhamento de suas informações, matérias virtuais, 

citações, mas o mesmo não se apresentou nos números de 

audiência marcados pelo IBOPE?
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Devemos contextualizar o cenário de convergência de 

mídia no qual a televisão pode ser assistida fora dos televi-

sores e mais que isso, onde a medição só por amostragem 

realizadas pelos institutos de pesquisa não se faz mais 

certeira. Isso acontece devido aos diversos outros meios de 

interação e citação do conteúdo televisivo. Nesse primeiro 

momento, pretendemos explicar como é esse novo cenário, 

reunindo e exemplificando os conceitos de mídia: “(...) mídia 

já era correntemente usada para se referir aos meios de 

informação e de notícias em geral, assim como aos meios 

publicitários”, cultura de massa e rede (SANTAELLA, 2005). 

Em paralelo, os conceitos de cibercultura e ciberes-

paço proporcionado por Lévy (1999), nos ajudam a introduzir 

o espaço onde a interação virtual entre os usuários tem se 

dado e mais que isso, qual o tipo de cultura que se revelou 

com esse novo cenário:

O ciberspaço (...) é o novo meio de comunicação que surge da 
interconexão mundial dos computadores. O termo significa não 
apenas a infraestrutura material da conexão digital, mas os seres 
humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 
neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, atitudes, de modos de pensa-
mentos e valores que se desenvolvem juntamente com o cresci-
mento do ciberspaço. (LÉVY, 1999,    p 17)

Consequentemente, levantaremos as questões e refle-

xões de Jenkins (2006) que em sua obra que discute, analisa 
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e identifica a Cultura da Convergência, assunto central para 

análise das novas formas de audiência da televisão e logo, 

prospectar novas métricas das mesmas:

Bem-vindo à cultura da convergência, onde velhas e novas mídias 
colidem, onde a mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam, 
onde o poder do produtor e o poder do consumidor interagem de 
maneiras imprevisíveis. A cultura da convergência é o futuro, mas 
está sendo moldada hoje. Os consumidores terão mais poder na 
cultura da convergência – mas somente se reconhecerem e utili-
zarem esse poder tanto como consumidores quanto como cida-
dãos, como plenos participantes de nossa cultura. (JENKINS, 2006, 
p 343)

A atuação dos usuários nas redes modifica o papel 

da audiência de simples receptores de informação para 

também produtores de conteúdo, onde a “circulação de 

conteúdos – por meio de diferentes sistemas de mídia, 

sistemas administrativos de mídias concorrentes e fronteiras 

nacionais- depende fortemente da participação ativa dos 

consumidores” (JENKINS, 2006). Porém, para que haja essa 

participação, a emissora de TV, em nosso caso, deve envolver 

sua audiência em um universo criado em torno do produto, 

para que os telespectadores se envolvam e se sintam parti-

cipantes de tudo o que ocorre nesse produto. Jenkins nos dá 

como exemplo a franquia de Matrix, que para que ela funcio-

nasse e angariasse audiência produtora de conteúdo, com 

histórias paralelas e envolvimento ativo também na história 

original, “com consistência suficiente para que cada fração 
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fizesse parte de um todo, e com flexibilidade suficiente para 

que o universo fosse reproduzido em todos os diferentes 

estilos de representação” (JENKINS, 2006).

Claro que o exemplo que o autor trouxe é de uma 

convergência transmídia, onde cada pedaço contado da 

história de Matrix em diferentes contextos, mídias se comple-

mentaram e ajudaram a entender o todo, porém, nos servem 

de exemplo.

Mantello (2016) explica a necessidade das pessoas 

em consumir determinados bens ou serviços. O cenário das 

mídias sociais e sua convergência, a necessidade dos usuá-

rios em se manterem mais que informados sobre determi-

nados assuntos que não fazem parte do seu cotidiano, mas 

porque todas as pessoas do seu círculo estão comentando, 

ele também quer se sentir incluído. Para a satisfação de 

suas necessidades mais primitivas, hoje, os seres humanos 

utilizam da tecnologia para se relacionarem com as outras 

pessoas, e mais que bate-papos e encontros cibernéticos, 

os relacionamentos são intensificados com o conteúdo que 

se compartilha e que se quer dizer.
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O PODER DA INTERATIVIDADE

As narrativas exibidas durante o programa e repli-

cadas em forma de twittes, posts e matérias em sites 

diversos, com os detalhes da personalidade e história de 

vida de cada participante causa empatia com esse espec-

tador virtual, o que causa curiosidade e aciona o canal de 

interatividade que lhe é apresentado até então: compartilhar 

e comentar sobre esses personagens e até mesmo sobre o 

programa em si. A participação do público não é algo novo 

e nem inédito, mas realizado antes mesmo do aparecimento 

dos artefatos tecnológicos. De forma errada, pensamos que 

um programa de TV aberta é não interativo, não permitindo 

ou promovendo qualquer tipo de interação telespectador X 

aparelho de TV X programação. Fragoso (2001) aponta que 

a interatividade está impregnada em simples ações que, por 

vezes, nem mesmo imaginamos como, por exemplo, no virar 

de páginas, no clique dos controles remotos, no simples 

ligar e desligar ou no acesso aos menus dos DVDs.

Esta interatividade traz a sensação e ânsia de imersão 

nesse ‘mundo’ que se apresenta e com isso, experimen-

tamos o prazer de sentido de agência (MURRAY, 1997). 

Ainda segundo Murray, agência é a capacidade gratificante 

de realizar ações significativas e ver os resultados de nossas 
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decisões e escolhas. Porém, essa interatividade é ilusória, 

assim como Murray também define como “o prazer da 

agência em ambientes eletrônicos é frequentemente confun-

dido com a mera habilidade de movimentar um joystick ou 

de clicar com um mouse”, pois não há uma mudança ativa e 

real na narrativa apresentada pelo programa de TV, os candi-

datos não são eliminados ou salvos por conta da manifes-

tação pública de afeto ou ódio, essa manifestação é passiva.

Independente da falsa participação da narrativa e a 

intensa interatividade somente pelo fato de ligar o televisor 

e decidir assistir a um determinado produto, o telespec-

tador se torna receptor da mensagem e também emissor de 

conteúdo quando transforma o que viu na tela do televisor 

em comentários, compartilhamento e conteúdo na internet, 

por exemplo. 

Essa mudança de comportamento em que não existe 

mais controle de informação e conhecimento é exemplifi-

cado por Baccega (2009), que explica que a comunicação 

hoje não existe só quando ocorre a emissão e recepção, mas 

quando os agentes trocam de lugar. Aquele que recebe o 

discurso se torna emitente, após transformá-lo e acrescentar 

suas experiências vividas, incluindo sua bagagem cultural e 

até mesmo novos conhecimentos e informações, trazendo 

um novo conteúdo reconfigurado e com novo significado.
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Essa nova configuração no esquema e modo de 

comunicação como um todo aponta um novo comporta-

mento da audiência e do usuário das redes, em geral vem 

sido apontada e  chamada de cultura participativa, onde o 

público é agente e produtor de conteúdo. Jenkins (2006) 

alerta sobre as comunidades de consumo de conteúdo. A 

respeito disso, o autor analisa que a tão aclamada no início 

do nosso século convergência de mídias que representa 

esse novo comportamento do público, um deslocamento 

de conteúdo de mídia específico que vai de encontro a um 

conteúdo que flui por diversos canais e mídias, em direção 

a uma interdependência de sistemas de comunicação, ou 

seja, sem complemento de sentido e razão dele.

Jenkins cita um trecho do discurso feito por Ashley 

Highfield, diretor da BBC New Media e Tecnology, que 

explica a democratização da televisão – e não só dela, 

com a forma de se dá a distribuição e democratização da 

produção do conteúdo:

No nível mais simples, as audiências irão organizar e reorganizar 
o conteúdo do jeito que quiserem. Irão acrescentar comentários 
aos programas, votar neles e, de maneira geral, mexer neles. Mas, 
em outro nível, as próprias audiências irão querer criar os fluxos de 
vídeo do zero, com o sem nossa ajuda. Nesse extremo do espectro, 
a relação tradicional do monólogo do transmissor ao expectador 
agradecido irá desaparecer” (JENKINS, 2006, p. 325)
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E essa interdependência é experimentada pela tele-

visão atual, tendo em seus programas um grande aliado: a 

internet, que traz uma interatividade ainda mais palpável e 

latente, transformando a TV como uma mídia de mão dupla e 

o telespectador em novamente, dono e gerador de conteúdo 

acerca deste produto. Nosso objeto de estudo, o programa 

MasterChef Brasil demonstra nas redes sociais e na inte-

ração do programa na televisão essa participação ativa de 

seus seguidores. Então se vê a tão aclamada convergência 

entre as mídias, “a convergência está mudando o modo 

como os setores da mídia operam e o modo como a média 

das pessoas pensa sobre sua relação com os meios de 

comunicação”, Jenkins (2006).

ESTRATÉGIAS, METODOLOGIA E 
PROCEDIMENTOS

O MasterChef Brasil é um talent show, formato 

da Endemol Shine Group, existente em outras versões 

em diversos países. Exibido pela Rede Bandeirantes e 

co-produzido com a Discovery Home & Health, sua primeira 

temporada foi ao ar no segundo semestre de 2014. A 

segunda foi exibida em 2015 e este ano, teve início no dia 
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15 de março. O formato da edição de 2016 consiste em 21 

participantes que mostram seus dotes culinários montando 

pratos e receitas inusitadas e sendo provados pelos chefes de 

cozinha Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Paolla Carosella. 

O programa é apresentado pela jornalista Ana Paula Padrão. 

O prêmio para o grande vencedor do programa é o valor 

de 150 mil reais, uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu1, 

em Paris e mil reais por mês no cartão Carrefour.

Figura 2: Henrique Fogaça, Ana Paula Padrão, Paola Carosella e Erick 
Jacquin. Créditos: Carlos Reinis/Band 

Fonte: Assessoria do grupo Bandeirantes.

Exibido às terças-feiras no ano de 2015, desde sua 

reestreia, o MasterChef Brasil ficou nos Trending Topics do 

Twitter do Brasil (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015). Em sua 

1. Escola tradicional que desde 1895 ensina a Culinária Francesa para estudantes de 
mais de 70 nacionalidades diferentes.
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final, o programa teve registrada mais de 1,8 milhões de 

menções ao projeto no microblog (KANTAR, 2016), ficando 

em primeiro lugar nos assuntos mais comentados mundial-

mente. O programa foi a atração que mais repercutiu nas 

redes sociais em 2015, esteve entre os 20 programas mais 

comentados no Twitter no mesmo ano, onde aparece 11 

vezes de acordo com o IBOPE Twitter TV Ratings, divulgado 

pela Kantar Media Ibope (KANTAR, 2016). Em pontos de 

audiência, o programa registrou 5 pontos na primeira tempo-

rada em 2014 e 7 na segunda, exibida em 20152.

A importância das redes sociais para o programa foi 

despertado pela direção, tanto que a segunda edição exibida 

no ano passado teve uma grande novidade: a ganhadora do 

reality foi anunciada primeiro no Twitter para só depois ir ao 

ar na TV.

A metodologia escolhida foi a de estudo de recepção, 

propondo uma abordagem diferenciada e propícia para a 

tentativa de entendimento do comportamento da audiência 

do programa. Os estudos e pesquisas de recepção buscam 

fundamentos na análise do discurso e assim, propor uma 

abordagem diferenciada às problemáticas relativas à 

comunicação (FIGARO, 2005). Com método qualitativo, 

2. Dados fornecidos pela assessoria de imprensa da Band.
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objetivamos analisar o porquê a audiência utiliza das redes 

sociais para comentar sobre o programa e o número de 

audiência direta e consolidada nos aparelhos de televisão 

não remetem a esse grande número da internet.

Buscamos Ianni (1994) e as teorias da globalização, 

onde o empenho das ciências sociais em explicar o que 

há de novo no mundo desafia o pensamento científico. 

Pensamento este que ajuda a elaborar conceitos e interpre-

tações novas para dar conta desta nova realidade até então 

não conhecida, em vista do desafio de entender o cenário 

no qual se mostra o produto MasterChef e mapear os possí-

veis porquês dos comportamento da audiência que fez o 

programa ser fenômeno das redes sociais e não necessa-

riamente ser na audiência televisiva. Assim como a necessi-

dade da interdisciplinaridade e do intercâmbio e cooperação 

entre as ciências e várias disciplinas, rompendo isolamento 

das áreas e o conhecimento em movimento que progride 

(MORIN, 2003), ajuda o desenvolvimento de análise, enten-

dimento e conceitos dessa nova realidade.

Como o estudo de recepção será a metodologia apli-

cada para o entendimento do comportamento da audiência 

virtual e televisiva, trazemos Bourdieu (1998), que aborda a 

inteira responsabilidade do pesquisador durante o processo 

do estudo, onde ele é quem indica as regras do jogo no 



110

MasterChef Brasil

su
mári

o

momento da entrevista, sem incitar ou influenciar o entre-

vistado em suas respostas, para que esta seja realizada de 

forma mais neutra possível.

Para a análise do material e em seguida a conclusão, 

a transcrição do material das entrevistas devem ser literais, 

mas com total cuidado com anotações de reações adversas 

do entrevistado, como, tom de voz, postura corporal e 

expressão facial e assim, entendimento e compreensão 

como um todo das respostas (BOURDIEU, 1998).

A metodologia do estudo de recepção teve como 

técnica a coleta de dados a partir de um roteiro semi-es-

truturado, contendo oito questões abertas A entrevista em 

profundidade teve em média, 30 minutos e foram realizadas 

no período de 26 de março a 06 de abril de 2016, na cidade 

de São Paulo. Participaram da pesquisa 5 pessoas, entre 

homens e mulheres, de 22 a 35 anos, profissionais da área 

de Comunicação, Finanças e Tecnologia da Informação. 

Para garantir o sigilo dos participantes os nomes utilizados 

neste estudo são fictícios.
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Tabela 1: Participantes da pesquisa e hábitos nas Redes Sociais 

Nome Profissão

Id
ad

e

Lê
 N

ot
íc

ia
s

C
ur

te

C
om

pa
rti

lh
a

C
om

en
ta

A
o 

vi
vo

Yo
uT

ub
e 

B
an

d

Tw
itt

er

Fa
ce

bo
ok

Thaís Redatora 31 x x x x x

Marina Jornalista 22 x x x x

Vinícius Gerente de TI 29 x x x x

Cátia Bancária 31 x x x x

Amanda Publicitária 34 x x x x

  Fonte: a autora.

Roteiro da Pesquisa semi-estruturada:

1. Você assiste ao vivo o programa MasterChef Brasil?

2. Você interage nas redes sociais com o programa 

somente no horário de exibição?

3. Porque você lê, compartilha e comenta sobre o 

programa?

4. Você se identifica com as histórias dos participantes 

e seus perfis excêntricos?

5. O que mais te chama a atenção no programa?
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6. Você acha que é normal um reality show como esse 

ter grande movimentação nas redes sociais e nem tanta 

audiência com televisores ligados?

7. Você começou a assistir o programa depois que 

viu algo na internet ou começou a acompanhar na internet 

depois de ver o programa?

8. O que você achou do fato do ganhador da última 

temporada ser anunciado antes no Twitter para depois ser 

anunciado na TV?

ANÁLISE DE PESQUISA

O MasterChef Brasil é um formato já existente em 

todo o mundo, com diversas versões em diversos países. 

O programa mostra competição culinária entre partici-

pantes que são desafiados a fazer pratos diferentes do que 

estão acostumados, e são julgados por grandes chefes de 

cozinha. O perfil dos participantes, os erros cometidos e os 

pratos realizados ao longo dos episódios são comentados 

e replicados nas redes sociais, gerando assim conteúdo e 

refletindo uma alta interatividade e convergência entre o que 

se passa na televisão e as redes sociais.
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De acordo com a amostragem, todos os entrevistados 

leem matérias e artigos sobre o programa nas redes sociais, 

porém, nenhum deles comenta sobre o produto. A mídia social 

que eles mais acessam o conteúdo é o Facebook, e aqueles 

que não conseguem assistir ao vivo o programa, por ser em 

um horário tarde, assistem depois na plataforma YouTube. 

A interatividade proposta pelo programa MasterChef 

é o twitte enviado pelo usuário e telespectador mostrado 

na tela enquanto o programa é veiculado. Porém, durante 

a exibição do programa, os comentários e memes gerados 

são muitos, o número de citações no Trending Topics são 

espantosos, enquanto o número de audiência no Ibope não 

tem tanta expressividade quanto nas redes sociais.

Pesquisadora: Porque o MasterChef teve tanta repercussão nas 
redes sociais?

Thaís: eu acho que deve ser alguma coisa mesmo ligada a geração 
que é conectada em tudo... porque as vezes tem um meme muito 
engraçado e a pessoa não sabe de onde é, ela dá um google 
rapidinho, sei lá, dá uma pesquisada rapidinho e ela descobre o 
contexto e já tá bom, já compartilha e não tem a necessidade de 
assistir ao programa, ou assistir a reprise pra saber o que tá acon-
tecendo pra eu poder realmente confirmar o comentário.

Vinícius: eu acho normal, porque é um programa, atrai um público 
mais jovem que interage com as redes sociais não só pela questão 
culinária, mas eu acho que atrai pela questão dos participantes 
mesmo. Nessa temporada mesmo tem alguns participantes que,... 
tem chamado a atenção do público jovem e por isso as pessoas 
interagem mais. Se fosse um programa só de culinária não chamaria 
a atenção dos jovens.
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Quando questionados sobre a grande repercussão nas 

redes sociais do programa, Vinícius e Thaís indicam o fato de 

que os jovens são atraídos por esse tipo de produto com inte-

ração nas redes sociais e são eles os mais ativos nas plata-

formas, por isso o grande sucesso. Aqui, percebemos o que 

Jenkins diz sobre o processo de controle do conteúdo das 

mídias pelas pessoas, processo este que vem se desenro-

lando desde o início dos anos 2000. Essa geração mais jovem 

a qual os dois entrevistados se referem, cresceram com a 

praticidade da internet, já aprendendo e entendendo o poder 

de transformação do conteúdo e se enxergam não mais como 

meros espectadores e receptores de informações, mas produ-

tores ativos de conteúdo (JENKINS, 2006) e também agentes 

emissores da comunicação (BACCEGA, 2009).

Com o enorme sucesso do programa nas redes 

sociais em sua primeira temporada em 2014, a Band, canal 

que produz e exibe o produto, decidiu inovar na final da 

segunda temporada, em 2015: eles anunciaram o ganhador 

do programa antes do último bloco pelo Twitter, rede social 

de maior movimentação para depois passar as imagens do 

anúncio da grande ganhadora. Ocorreu diversas manifesta-

ções contra e a favor por conta da inovação, tanto dos teles-

pectadores, quanto dos críticos de televisão.
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Pesquisadora: Você gostou que o resultado do ganhador da 
temporada de 2015 foi anunciado antes no Twitter para depois na 
televisão?

Thaís: PÉSSIMO. Péssimo.  PÉSSIMO. Por que,  dá uma quebrada 
no legal da coisa. Principalmente hoje, pela quantidade de infor-
mação que a gente tem, de plataformas que as pessoas usam, é 
muito difícil você segurar uma coisa dessas, a não ser que eles 
tivessem gravado em um dia e disponibilizado o programa no 
outro. Tira a espontaneidade da instantaneidade que a TV finge ter...
porque foi o que eles fizeram acho que lá no primeiro, quando eles 
colocaram a galera do twitter pra comentar e tal, fica uma coisa 
muito, muito “fake”, sabe....

Cátia: Eu achei ridículo. [Porque?] deram mais valor pra quem 
tá fora , porque o intuito deles era ter mais pessoas assistindo e 
twitando para estar nos TT e tal, então, eu achei que eles fizeram 
isso mais para alavancar mesmo do que o programa em si.

Vinícius: nesse caso atrapalha. Claro, eu acho que as pessoas não 
deixaram de ver porque saiu a notícia antes, até porque, eu gosto 
de ver a reação das pessoas ao ganhar, a reação dos participantes.

Sobre a questão da manobra da TV Band de anunciar 

o ganhador da temporada de 2015 primeiro no microblog 

twitter para depois ser exibido na televisão, a maioria deles 

reprovou, como um exemplo de que cada mídia e plataforma 

ainda tem seu lugar e a audiência como um todo, ainda não 

está disposta a convergir os papéis de cada um deles. Um 

produto tecnicamente produzido para uma plataforma, neste 

caso a TV, deve ser respeitada e pensada para tal, mesmo 

que seu conteúdo seja transformado e migrado para outras, 

em forma de crossmídia e transmídia, por exemplo. O que 
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Jenkins aponta em sua análise do fenômeno Matrix com 

a interdependência de sua narrativa de desdobramentos 

em diferentes plataformas que não alteraram a recepção 

e entendimento da história como um todo não aconteceu 

neste episódio, o último capítulo da narrativa do programa 

MasterChef Brasil que foi contado nas redes antes de ser 

exibido em seu lugar de origem, a televisão.

Ainda sobre a ação de interatividade do programa , 

que é inclusão dos twittes durante o programa fazendo com 

que o usuário das redes sociais tenham a possibilidade de 

aparecer na exibição do episódio, esse tipo de atuação na 

televisão dá a sensação de inclusão e audiência participativa.

Pesquisadora: Porque tanto sucesso nas redes sociais?

Amanda: (...) Talvez seja normal porquê é um reality e porquê a band 
fica o tempo inteiro fomentando isso lá no programa, a pessoa já 
coloca e já vai direto pro... (...) Então eu acho que é isso que faz as 
pessoas interagirem, a pessoa escreve e já sai lá. 

Pesquisadora: O fato delas se verem na TV?

Amanda: É, eu acho que sim, Assim, tipo, ah, fulano, nossa, eu não 
comeria essa comida nem por nada nesse mundo, ai daqui a pouco 
já aparece lá no programa. Isso com certeza dá um ‘tchan’. Ai faz 
com que as pessoas interajam mais, com certeza.

Uma das entrevistadas indicou que a grande reper-

cussão do programa nas redes sociais se deve ainda mais 

pelo fato de que o canal coloca no ar os comentários que 
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os telespectadores colocam no Twitter, trazendo a sensação 

de inclusão na narrativa e interatividade com a produção. 

A audiência se vê na narrativa apresentada na televisão, 

mesmo que a sua interação venha de outra plataforma. 

Segundo Murray (2003), seria a narrativa participativa, aqui 

apresentada de forma superficial e quase encenada, pois 

o programa era gravado e as interatividades pelas redes 

sociais se davam em processo de pós-produção, apenas 

para exibição deste conteúdo, fazendo com que a partici-

pação ativa da narrativa não acontecesse de fato e assim, 

nenhum problema de rompimento deste mundo ficcional, 

mudança de rumo na história contada. Porém, a sensação 

de participação fica.

A movimentação nas redes sociais sobre o programa 

MasterChef não se dá somente aos usuários anônimos 

mas em grande parte, a perfis de famosos que comentam, 

replicam e curtem notícias sobre o programa. Com a 

produção em evidência por conta da grande repercussão, 

uma das entrevistadas se atentou o fato de que esses 

famosos se utilizam disso para aparecerem. 

Cátia: Eu acho que virou muito uma febre. Às vezes parece que as 
pessoas querem mais se aparecer, porque tem muita twittada de 
famoso e tudo, então acho que é uma forma deles ...é... alavan-
carem, sei lá, deles se mostrarem mais, deles estarem na mídia, 
porquê até na final do programa do ano passado chamaram a 
maioria dos twiteiros que falam bastante sobre isso para participar, 
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então, meio que alavancou as twitadas desse pessoal que não 
necessariamente seria um público que assistiria o MasterChef.

Além de seu desagrado, a entrevistada ainda comenta 

sobre a inclusão de celebridades que comentam nas redes 

sociais que foram colocadas para comentar durante a 

exibição dentro do programa. Tornar público esse conhe-

cimento e interesse seu é parte de uma motivação de se 

sentir dentro no que todos estão dizendo e mais que isso, 

de alguma forma interagindo com os demais e com o próprio 

programa televisivo. O que motiva esse consumo de informa-

ções e conhecimento sobre o programa e assim, reconhe-

ce-se o desejo de ser desejado, assim como define Mantello 

(2016). Os famosos se aplicam nesse contexto, do  grande 

desejo de  ser desejado, se sentir objeto cobiçado pelo outro, 

seja em ter, ser ou parecer àquele que tanto se quer. 

Um ponto importante observado durante a entrevista é 

que, quando questionados “você interage com o programa?” 

todos responderam que não, logo após, quando questio-

nados se leem sobre o programa, curtem páginas e perfis 

nas redes sociais, a maioria deles o faz, logo, a noção de 

interatividade para a audiência é deturpada, não se tem com 

clareza a noção de que só o fato de assistir ao MasterChef e 

consumir conteúdo sobre ele já é interagir (FRAGOSO, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado para entendimento do compor-

tamento da audiência do programa MasterChef Brasil 

objetiva entender o porquê da grande interação nas redes 

sociais, o que não reflete na proporção da audiência tele-

visiva do mesmo. 

Através do estudo de recepção, com entrevistas em 

profundidade sobre a produção, a interatividade nas redes 

sociais, percebe-se que a audiência não tem plena ciência 

do que é interatividade, que a grande repercussão nas redes 

sociais, alto de número de menções nos Trending Topics 

do Twitter, grande número de conteúdo gerado, curtido e 

compartilhado sobre o programa se dá a facilidade da nova 

geração de convergir o que se passa na televisão para as 

mídias sociais. Porém, algumas manobras de predileção às 

redes em detrimento a plataforma de origem do programa, 

como o anúncio do ganhador do programa primeiro no micro-

blog antes da televisão não surtiu o efeito esperado e houve 

até mesmo rejeição, mostrando que embora o conteúdo 

possa sim migrar de uma mídia para outra, o formato televi-

sivo e suas particularidades ainda se mantêm intactos para 

o entendimento da audiência.
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Estudos como este são de grande contribuição para 

pesquisas sobre o comportamento do novo telespectador, 

que também é produtor de conteúdo e que interage com 

a televisão e a rede social de forma equivalente. E para o 

mercado de produções audiovisuais a importância é de 

grande relevância para novos experimentos e tentativas 

de convergência entre as mídias e claro, de como agradar 

essa nova audiência, cada vez mais conectada. Porém, sem 

querer perder as características que a televisão tem.
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INTRODUÇÃO

O público que hoje compõe a chamada Geração Z 

(de 16 a 25 anos) no Brasil cresceu com a cultura multimídia, 

lidando com naturalidade com o conceito de segunda tela 

e atualmente oferece aos jornalistas de televisão um novo 

hábito de consumo de notícias que precisa ser atendido. A 

televisão, considerado veículo de comunicação de massa, 

que desde a criação do telejornal desempenha o papel de 

levar a informação ao brasileiro de qualquer nível social e 

cultural, especialmente o que não tem acesso a outras 

formas de educação, cultura e lazer, vem sendo desafiada 

a atender este novo telespectador (COUTINHO, 2012). Eis aí 

uma equação interessante que ainda está bem longe de ter 

uma fórmula que a solucione, e nos parece que a resposta é 

exatamente esta. A construção do Neotelejornalismo se dará 

aos poucos, na leitura deste público que ainda não sabe 

como e até que ponto deseja consumir notícias, mas que 

será o telespectador do futuro e precisa, sim, ser cativado – 

para garantir que a TV continue desempenhando seu papel 

de ser uma janela para o mundo, mas em outros moldes.  

O desafio de fazer TV para um público que não 

assiste TV nos remete imediatamente a pensar como este 

público. No “novo” telejornalismo a pergunta não seria “O 
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que eu gostaria de assistir?”, mas sim “Como eu gostaria 

de assistir”? 

De que forma levar as notícias a um telespectador que 

tem cada vez menos tempo e paciência para a televisão e 

que recebe informações na internet, nas redes sociais, nos 

aplicativos do smartphone, que trabalha num horário dife-

rente do comercial e costuma gravar seus programas predi-

letos (ou opta pela programação On Demand) para não ficar 

dependente de estar em frente a um televisor num determi-

nado horário?

A linguagem que ele consome nas demais mídias 

não tem nada de formal, e este talvez seja um atrativo. A 

linguagem é simples e de fácil compreensão, e essas 

demandas já foram sentidas e atendidas pela TV Globo que 

vem pouco a pouco aplicando doses de informalidade em 

seus telejornais. De acordo com Jenkins (2009) nem mesmo 

o público transmídia sabe exatamente o que quer ver e onde 

quer ver, diante disso o desafio de fazer televisão para este 

perfil de telespectador fica ainda maior. 

Este capítulo surgiu a partir de uma observação desta 

pesquisadora dos telejornais da Rede Globo, onde notamos 

que a linguagem do telejornalismo da emissora vem 

mudando ao longo dos últimos dez anos para cativar um 
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público que prefere a simplicidade – que procura simplici-

dade – no consumo de notícias. O telespectador da geração 

Z vai consumir televisão com os olhos de quem cresceu com 

a facilidade do Youtube, onde qualquer um, se partirmos 

do princípio de produção, gravação, edição, exibição e 

audiência, pode fazer televisão, e com os aplicativos que 

permitem a transmissão de vídeos ao vivo, esse conceito fica 

ainda mais próximo do que a TV faz. O desafio de criar um 

novo jeito de fazer telejornal para um novo hábito de notícias 

reflete diretamente em nosso cotidiano de profissional da 

área de TV, é parte de nosso trabalho também, e entender 

esse público é um desafio longo e constante que temos pela 

frente (TIBURI, 2011). 

Consideramos que, muito mais que a linguagem, uma 

mudança nos padrões dos telejornais da emissora terá que 

acontecer – ou pelos menos ser sinalizada de alguma forma 

– de modo que a interatividade faça parte desta atração, que 

o público possa estabelecer um novo tipo de relação com 

a notícia, um novo vínculo com o telejornal e seus apresen-

tadores, para que o telejornalismo possa se manter como 

principal fonte de informação para mais uma geração de 

telespectadores brasileiros.
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NEOLETEJORNALISMO: 
A NOVA LINGUAGEM DA TELEVISÃO

A televisão popularizou-se no Brasil nos anos cinquenta 

e desde então entrou em um processo evolutivo tal que, na 

década de oitenta, aquele eletrodoméstico presente na sala 

do brasileiro passou a ser fonte de informações, pauta para 

conversas, relógio, programação que ditava a agenda do dia 

e, claro, uma companhia constante e ao alcance de um click:

Há quem diga não ser possível constituir um cotidiano “real” sem ligar 
a televisão. Aliás, se eu ligasse a televisão não me sentiria só, é o que 
me disse a minha vizinha e também a minha mãe, duas pessoas que 
contribuem muito para o meu conhecimento sobre o senso comum, 
aquele campo de linguagem, diga-se a propósito, onde se forjam 
questões falsas como “sentir-se só”. (TIBURI, 2011, p.34)

O telespectador que viveu essa evolução ou mesmo 

que conheceu a televisão dos anos oitenta em diante traz 

consigo algo desse costume, o hábito da televisão. Seja 

para assistir a novela, na rotina da casa dos pais, ou mais 

comumente dada a sua oferta de horários, relevância e 

abrangência, no telejornal. É difícil não ter como hábito 

assistir televisão em algum momento do nosso dia. 

A popularização das atrações nascidas da leitura de 

um público ávido por uma linguagem cada vez mais simpli-

ficada refletiu também na composição da linguagem dos 
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telejornais. Esta popularização vem em grande parte do 

entendimento que uma considerável parcela dos telespecta-

dores faz parte da massa que consome TV por ser uma fonte 

de conhecimento acessível. De acordo com Coutinho (2012, 

p. 16), “a televisão garantiria um acesso mais universal ao 

conhecimento dos fatos, nas notícias, sem limitações de 

grau de escolaridade”.

Em sessenta e seis anos de telejornalismo no Brasil, 

o processo que observamos hoje não é exatamente inédito 

– os telejornais globais já sofreram diversas modificações no 

sentido de modernizar os parâmetros de cenário, apresen-

tação e dinâmica. De acordo com Mota (2009) os telejornais 

lançam mão de diversos recursos para dar o tom de acordo 

com a mensagem que desejam passar e do público que se 

destinam a atingir, porém, um tom de “seriedade” sempre 

permeou os telejornais globais muito mais com o objetivo 

de conferir credibilidade ao programa do que propriamente 

passar a mensagem de forma clara e objetiva, ou seja, 

trata-se de um tom considerado correto para um telejornal 

e não do foco em uma linguagem clara, simples e objetiva:

Do ponto de vista tonal, os telejornais, em seus formatos mais 
tradicionais, centram suas estratégias em torno do tom seriedade 
, aliado a termos das categorias tratamento: formalidade VS infor-
malidade; ritmo: regularidade VS irregularidade; posição: neutrali-
dade, distanciamento, vs proximidade; espessura: superficialidade 
VS profundidade, tanto no que concerne à construção, como ao 
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esquentamento de matérias já apresentadas em jornais anteriores. 
Assim, ao tom de seriedade alinham-se outros, como formalidade, 
contração, neutralidade, distanciamento, profundidade, regulari-
dade etc., que vêm reforçar a seriedade necessária aos efeitos de 
verdade e credibilidade. (MOTA, 2009, P. 70)

Porém, este conceito de credibilidade criado sobre 

uma imagem de formalidade e até um certo distanciamento 

entre apresentador e telespectador, ou seja, entre emissor 

e receptor da mensagem, vem sendo substituído pouco a 

pouco por uma linguagem informal que compreende texto, 

expressão facial e gestual, marcação de câmeras e cami-

nhadas pelo estúdio e até as cores do figurino usado por 

apresentadores e repórteres. 

O tom agora é leve, e isso vale tanto para os telejornais 

diurnos, que tradicionalmente tem um perfil menos formal, 

quanto para os noturnos que, embora atinjam um outro 

tipo de público, tem em comum com os demais o desafio 

de serem agradáveis o suficiente para que o telespectador 

não prefira desligar a TV e buscar aquelas informações de 

forma mais rápida e objetiva nas redes sociais (mesmo que 

a apuração das informações não seja das mais confiáveis)  

que estarão ali, na palma da sua mão, no seu smartphone.

 Diversos estudos já foram realizados sobre o os 

produtos do telejornalismo brasileiro, sobre sua linguagem 

e apresentadores, (COUTINHO, PORCELLO, VIZEU, 2010) 
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e mesmo sobre o advento da internet e o modo como os 

telejornais incorporaram recursos - telas divididas com 

outros apresentadores, aplicativos refletidos nestas telas 

mostrando o trânsito, perguntas enviadas via redes sociais 

e lidas ao vivo pelo apresentador.

Um ponto que merece atenção é o reflexo mais claro 

deste advento na produção dos telejornais: a agilidade, 

que antes era o tom normal de qualquer redação, passou 

a ser absoluta prioridade – é preciso cativar o telespec-

tador antes que ele deixe esse posto para ser apenas um 

web-leitor sem tempo (ou paciência) para saber os deta-

lhes de qualquer notícia:

Para o trabalho do jornalista nas redações dos telejornais, a Internet 
se torna ao mesmo tempo aliada e concorrente, uma vez que facilita 
a pesquisa de novas fontes, porém disputa a audiência e por vezes 
traz dados não confiáveis, o que exige mais atenção na filtragem 
das notícias. (COUTINHO, PORCELLO, VIZEU, 2010, p. 198)

Dentre os estudos sobre o telejornalismo global, o 

objeto mais observado é o Jornal Nacional, carro-chefe da 

emissora. Desde sua criação o JN é referência em forma-

lidade (MOTA, 2009) tanto na escolha dos apresentadores 

quanto na linguagem - textual e corporal – e na busca cons-

tante por ser um modelo de credibilidade:

A Globo, por exemplo, que adota esses formatos tradicionais, 
vem apostando, ao longo dos anos, na velha fórmula de contratar 



130

Neotelejornalismo

su
mári

o

casais de apresentadores. Um exemplo típico do engessamento 
do formato global é a dupla de apresentadores Willian Bonner e 
Fátima Bernardes, que, de tão impecáveis, comedidos, formais, 
bem comportados, só fazem confirmar que uma das grandes estra-
tégias de sustentação dessa credibilidade é a conferência de um 
tom de seriedade. (MOTA, 2009, p. 71)

O estudo de Mota data de 2009, e de lá para cá a 

mudança no Jornal Nacional foi evidente. Fátima Bernardes 

foi substituída por Renata Vasconcellos e a dinâmica apenas 

de bancada foi substituída por uma interação com os repór-

teres em link e, detalhe importante, com um toque de infor-

malidade nos mínimos detalhes – texto, cores do figurino, 

espaço para uma maior interação até mesmo na meteo-

rologia, antes um mero detalhe do telejornal. Se o Jornal 

Nacional que tem um perfil bem mais sério foi alvo desta 

“repaginada”, o Jornal Hoje, que já tinha um perfil de revista 

eletrônica, foi transformado em um programa vespertino que 

traz as notícias do dia de modo mais leve e com a absoluta 

interação entre os apresentadores – Sandra Annenberg e 

Evaristo Costa – que mais parecem bons amigos discutindo 

os assuntos do dia. Da mesma forma, o Jornal da Globo, 

apesar de atender a um perfil sênior de telespectador e 

por isso fazer uso de uma linguagem mais técnica além de 

ter maior abertura maior para notícias de ordem política e 

econômica (também personificadas pela expertise do apre-

sentador, William Waack), também tem apresentado essas 

informações de forma mais simples e prática.
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METODOLOGIA

Para analisar a linguagem do telejornalismo da TV 

Globo em 2015, é preciso observar todo o histórico de refor-

mulações que esta linguagem sofreu nos últimos dez anos. 

Desde o ano de 2005, a emissora vem aplicando mudanças 

sutis em seus telejornais – texto, figurino, recursos gráficos, 

interação entre os apresentadores e com outras atrações da 

emissora – e a informalidade vem permeando cada um deles 

de forma mais ou menos intensa, porém notável.

A metodologia de pesquisa utilizada foi o estudo 

de caso. Segundo Yin (2003, p. 27) “o estudo de caso é 

a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se pode manipular 

comportamentos relevantes”.  

Este método de pesquisa fez-se necessário diante 

da iminência do desenvolvimento de um novo modelo de 

linguagem para que o telejornalismo defina sua posição 

como grande fonte de informações (por ser do chamado 

“veículo de comunicação de massa” e esse conceito 

ter mudado bastante nos últimos dez anos)  frente a um 

novo hábito de consumo de notícias. Yin (2003, p.32) nos 

diz que “um estudo de caso é uma investigação empírica 



132

Neotelejornalismo

su
mári

o

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu 

contexto de vida real, especialmente quando os limites do 

fenômeno e do contexto não estão claramente definidos”, 

ou seja, por tratar-se de um advento recente, um fenômeno 

que vem sendo observado desde a popularização das redes 

sociais, o estudo de caso foi o método escolhido para a 

análise do caso. 

De acordo com Henry Jenkins (2009) o público trans-

mídia existe e nem mesmo ele sabe quais são seus hábitos 

de consumo dada a volatilidade de gosto e a pluri-infor-

mação ofertada nas mais diversas plataformas, trata-se de 

uma construção contínua, portanto, eis aí o papel crucial do 

jornalista de televisão: Construir essa linguagem de acordo 

com a leitura de um público que ainda não sabemos como 

se comporta e nem saberemos – nem ele sabe. O grande 

desafio do profissional que vai construir esse novo modelo 

de telejornal é inovar para o público multimídia de acordo 

com os parâmetros, critérios de qualidade e linha editorial de 

cada telejornal dentro da filosofia da emissora. 

Num segundo momento, a metodologia utilizada foi 

a observação do caso por parte desta pesquisadora, como 

parte do processo. Antes de ser uma profissional da área de 

televisão, faço parte de uma geração que cresceu com a ideia 

de que o telejornalismo global era sinônimo de credibilidade 
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absoluta, seriedade e formalidade – modelo que foi sucesso 

durante décadas e que vem sendo mudado há alguns anos.   

Os telespectadores de hoje, por sua vez, cresceram 

com um modelo mais amplo de jornalismo, que compreende 

muito mais do que os veículos de comunicação de massa 

de outrora, uma fonte multimídia de informações que muitas 

vezes não precisam sequer de busca, vem em torrentes 

de curtidas e compartilhamentos através de uma comuni-

dade imensa e completamente conectada. Este fenômeno 

é visível, fácil de observar e importante, uma vez que norteia 

o trabalho de qualquer profissional que atue em televisão – e 

vai nortear por muito tempo. 

Este método de pesquisa é importante porque, junto 

com o entendimento do perfil de quem constrói essa nova 

linguagem do telejornalismo, entenderemos para quem 

esse trabalho é feito. Se observarmos os hábitos televi-

sivos da Geração Z, poderemos estabelecer uma conexão 

com o que já é aplicado e responder à pergunta que surge 

quando assistimos ao Jornal Hoje e o Jornal da Globo, dois 

telejornais com perfis de público tão diferentes: Será que 

apenas a informalidade na linguagem será o suficiente para 

cativar um público acostumado à multimídia, à transmídia, à 

pluri-informação?
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A partir dessa resposta, poderemos então entender 

qual a importância da interatividade, até que ponto essa 

linguagem dá liberdade ao telespectador, até que ponto ele 

quer participar da construção do telejornal, como ele quer se 

sentir familiarizado com a atração, seja tornando-se amigo 

do seu apresentador predileto nas redes sociais, seja comen-

tando as notícias que são publicadas, seja enviando vídeos 

de algum acontecimento relevante que presenciou gravados 

do seu celular, seja compartilhando e opinando sobre acon-

tecimentos que envolvem pessoalmente algum apresentador 

como no caso da jornalista Maria Júlia Coutinho que foi alvo 

de comentários racistas e gerou comoção nas redes sociais, 

enfim, como poderemos entender esse público multimídia 

e adaptar o telejornalismo aos novos padrões de consumo 

de informação dessa geração que, diferente da anterior, não 

assiste televisão por hábito.

Analisando particularmente os telejornais da 

Rede Globo, o mais tradicional deles, há 55 anos no ar 

o Jornal Nacional refletiu todas as fases do telejornalismo 

brasileiro e criou um público cativo que acompanha cada 

edição não só em busca de informação, mas por uma questão 

de costume. O horário permite que o Jornal seja assistido 

num momento em que a grande massa de trabalhadores já 

chegou em casa, terminou quaisquer afazeres e vai sentar 
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em frente à TV para receber as notícias do dia – receber 

mesmo, visto que é exatamente isso que acontece com o 

público da televisão. 

Comparando os estilos de telejornais, o Jornal Hoje, 

exibido pela Rede Globo às 13:20h pelo horário de Brasília, é 

o mais claro exemplo desse “Neotelejornalismo” que repre-

senta a mudança de perfil no telejornalismo brasileiro, apro-

ximando o telespectador do noticiário e fazendo dele um 

programa mais palatável, menos formal e absolutamente 

dinâmico em seu objetivo de informar a população sobre os 

principais assuntos do dia, todos os dias. 

Destinado a outro público, o Jornal da Globo fecha 

a programação jornalística do dia na emissora e atinge 

um público que teoricamente não está em casa no horário 

nobre - estudantes, professores, pessoas que trabalham 

no período noturno. A linguagem do telejornal é bem mais 

dinâmica, já que vai ao ar no fim da noite e entende-se que 

o telespectador esteja cansado. Correspondentes tem mais 

tempo para falar das notícias do dia e os comentários sobre 

política e economia ganham mais espaço. Matérias sobre 

música e variedades encerram o jornal deixando um clima 

descontraído de fim de noite que antecede o programa de 

entrevistas que vem a seguir. 
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O Jornal Hoje é um dos mais antigos telejornais da 

Rede Globo.  Foi ao ar pela primeira vez em 21 de abril de 

1971. Léo Batista e Luís Jatobá foram os primeiros apresen-

tadores do JH, que nasceu como uma revista diária, com 

matérias sobre arte, espetáculos e entrevistas especiais. 

Passou a ser exibido em todo o território nacional em 1974 

e contava com as crônicas de Rubem Braga retratando as 

peculiaridades do cotidiano brasileiro, Nelson Motta falando 

sobre música e Rubens Ewald falando sobre cinema. Em 

1981 ganhou um cenário diferente, com traços modernos. 

Tinha espaço reservado para matérias de turismo e o quadro 

“Gente”, que mostrava um lado pessoal e descontraído de 

pessoas famosas. As entrevistas ganharam as ruas e Pedro 

Bial deixou os estúdios para ir ao encontro dos entrevis-

tados. Em 1991 sofreu uma mudança de cenário e formato, 

deixando de lado o perfil de variedades e atentando mais 

às notícias do dia, ou seja, deixa de ser uma revista diária 

para tornar-se de fato um telejornal – sério, formal, composto 

apenas por matérias factuais.

Esta foi a linha editorial do Jornal Hoje até o ano de 

2003, quando Sandra Annenberg assume a bancada o lado de 

Carlos Nascimento e o JH sofre uma reformulação: Muda-se 

linguagem e conteúdo para resgatar a verdadeira vocação 

do jornal, que é de um telejornal-revista. Assim, voltam as 
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entrevistas especiais, reportagens sobre cultura e os temas 

de comportamento humano, social e ético ganham destaque.

Em fevereiro de 2004, Evaristo Costa deixa a apre-

sentação da previsão do tempo para juntar-se a Sandra 

Annenberg na bancada. Com uma linguagem coloquial, sem 

perder a seriedade, o Jornal Hoje avança em sua busca por 

uma forma criativa de fazer TV. Dez anos depois o JH sofreu 

uma mudança visual e o desenvolvimento do novo cenário 

envolveu profissionais de todas as áreas da TV Globo. Telões 

se movimentam o tempo todo, de acordo com cada notícia, 

combinando com a agilidade da linguagem.           

Durante 12 anos o Jornal Hoje foi enquadrado no perfil 

dos telejornais da emissora – linguagem formal, composto 

na maior parte por notícias, com pouco espaço para maté-

rias de variedades que, por mais que ficassem bem para o 

horário, não condiziam com o padrão de telejornalismo que 

a Globo queria oferecer. Essa mudança no perfil dos tele-

jornais (das poucas atrações não rotativas da emissora) foi 

mais visível a partir do ano 2000 quando, no afã de acom-

panhar a sensação de mudança, renovação, a expectativa 

da virada do milênio que tomou conta da população brasi-

leira, afetou também a programação da TV – e de forma mais 

sensível, embora mais lenta, os telejornais. Num processo 

de experimentação, aos poucos a linguagem foi perdendo 
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a formalidade, os apresentadores passaram a interagir, os 

figurinos ganharam cores mais ousadas e assim, recebendo 

a resposta do público, o perfil dos telejornais foi mudando 

de forma bastante lenta. De todos os eles, o Jornal Hoje foi o 

que teve a maior abertura para experimentar essa nova fase - 

tanto que em 2003 foi reformulado para ser, de novo, a revista 

eletrônica diária da população, sem jamais perder a credibili-

dade que ganhou no período que fixou-se como o principal 

jornal vespertino do país, ou melhor, o jornal do horário de 

almoço, figurando na grande maioria das televisões ligadas 

em lanchonetes, restaurantes (e lares) brasileiros. 

A equipe que faz o Jornal Hoje é composta por 51 

pessoas. Os apresentadores Sandra Annenberg e Evaristo 

Costa demonstram grande afinidade no ar. Os comentários, 

normalmente em nota pé, são feitos de forma espontânea e 

transmitem para quem assiste a sensação de uma conversa 

entre amigos, como se fossem duas pessoas conhecidas 

comentando sobre determinada notícia.  

As opiniões são dadas de forma pessoal, e caso a 

emoção fale mais alto, esta reação não é suprimida – como 

no dia em que Sandra noticiou o falecimento da colega 

Beatriz Thielmann e chorou ao vivo, gerando uma série de 

comentários elogiosos nas redes sociais sobre a esponta-

neidade da apresentadora. 
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O texto dos repórteres nas notícias segue a linha da 

simplicidade, expressões populares e até mesmo gírias são 

utilizadas, normalmente na abertura e no encerramento de 

reportagens sobre os mais diversos assuntos. Matérias de 

teor econômico e político são tratadas de acordo com a impor-

tância factual, deixando as análises mais elaboradas para os 

jornais da noite. Na cobertura massificada da emissora em 

grandes tragédias (como a queda do World Trade Center ou, 

mais recentemente, a queda do avião da Germanwings), que 

demandam links e atualizações em todos os telejornais da 

Casa, apesar da aparente simpatia dos apresentadores, as 

manchetes são anunciadas com a formalidade que a ocasião 

pede – e mesmo se tratando de uma notícia triste, acom-

panhando a comoção da população, combinando texto e 

expressão a notícia é dada da forma mais sutil possível. Muito 

deste esforço é pela questão do horário que o jornal vai ao ar 

e de sua classificação etária Livre.

No ano de 1979 quando a Rede Globo comemorava 

14 anos, estreou o Jornal da Globo - um noticiário de fim de 

noite recheado de análises, grandes reportagens, séries e 

entrevistas de estúdio, apresentado por Sérgio Chapelin. No 

ano de 1993, Lílian Witte Fibe assumiu o posto de âncora 

do jornal, que passou a priorizar notícias de Brasília e a 

prestação de serviços  Em maio de 2005, William Waack e 
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Christiane Pelajo assumem a bancada do jornal realizando 

um antigo projeto da TV Globo de contar com repórteres na 

bancada para dar mais dinamismo à apresentação do jornal. 

No ano de 2009 a atração ganha uma nova bancada, 

mais funcional, utilizada não só pelos apresentadores, mas 

também por comentaristas e convidados. O cenário recebeu 

o reforço de cinco telões para uma maior interação com 

imagens e gráficos de economia ou de futebol, e em 2014 

passou a contar com seis telas que se agrupam em diferentes 

disposições para conferir mais dinamismo e profundidade e 

os comentários ficaram mais visuais e criativos.

A partir de 2016 a apresentação fica por conta apenas 

de William Waack, que interage com repórteres em link ao 

vivo de Brasília além dos correspondentes internacionais. A 

equipe é composta por 82 pessoas incluindo a equipe das 

unidades fora do país. 

O Jornal da Globo foi sofrendo adaptações ao longo 

dos últimos quinze anos para atender à demanda gerada 

por um público de perfil sênior, que assiste telejornal quando 

chega do trabalho, faculdade, eventos corporativos, compro-

missos sociais ou quaisquer outras atividades que lhe ocupem 

além do horário comercial, parte da noite. Um telejornal que 

serve como resumo completo do dia tem a função básica 
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de fazer isso de forma ágil e sucinta, dando espaço também 

para comentários a respeito de assuntos que o telespectador 

do dia tem pouco tempo (ou razões) para se dedicar – polí-

tica e economia, por exemplo. 

Os comentaristas e repórteres tem espaço para 

discutir a pauta do dia entre si, como uma espécie de mesa 

redonda diária com propriedade, uma vez que todos tem um 

currículo relacionado a estes assuntos (desde 1996 o apre-

sentador William Waack atua nas editorias de economia e 

política nacional e internacional na Rede Globo). 

A linguagem visual utilizada, embora formal no figu-

rino e no texto, é retratada nas reportagens e comentários 

de forma simples e dinâmica, com o objetivo de informar da 

maneira mais prática e eficiente possível e atender ao perfil 

deste telespectador que só tem tempo para assistir o último 

telejornal do dia – e escolhe a televisão como fonte de infor-

mação por confiar numa apuração que vem associada à 

credibilidade do telejornalismo da maior empresa de comuni-

cação do país construído ao longo de décadas.
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O PÚBLICO MULTIMÍDIA É MULTIPERFIL 

As opiniões dos apresentadores (que exercem a 

função de comentaristas) sejam titulares ou substitutos, tanto 

para o Jornal Hoje quanto para quaisquer outros telejornais 

da Casa, são baseadas numa série de elementos dispostos 

na Carta de Princípios Editoriais do Grupo Globo (2011), assi-

nada pelos proprietários das Organizações Globo - Roberto 

Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto 

Marinho. Segundo o artigo “t”, o apresentador precisa dife-

renciar a notícia do comentário, e este deve ser baseado em 

informações verdadeiras e previamente apuradas:

t) Todo esforço deve ser feito para que o público possa diferenciar 
o que é publicado como comentário, como opinião, do que é publi-
cado como notícia, como informação. Fora do noticiário propria-
mente dito, os veículos do Grupo Globo buscarão ter um corpo de 
comentaristas, cronistas e colaboradores, fixos ou eventuais, que 
seja plural, representando o arco mais amplo de tendências legí-
timas em uma sociedade democrática. Articulistas, cronistas e cola-
boradores fixos têm de zelar para que os dados objetivos usados 
para sustentar suas opiniões estejam corretos. O esmo deve acon-
tecer com convidados, embora, neste caso, a responsabilidade 
pelo que é dito seja deles e não do veículo.      .             .                    

De acordo com Guilherme Rezende, uma linguagem 

coloquial como a utilizada no Jornal Hoje é o resultado da 

busca pela verdadeira eficiência na comunicação. Não basta 

informar, é preciso que o público absorva essa informação e, 
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principalmente, compreenda-a totalmente. Trata-se de uma 

demanda baseada no perfil da parcela da população que 

consome TV aberta no Brasil:

Mais uma vez, emerge reinante a função fática como fator deter-
minante na composição do discurso da televisão. De intensidade 
variável conforme o gênero do programa, esse oral “produzido” ou 
“escrita oralizada” é condição essencial para o êxito de um espe-
táculo de tevê junto aos telespectadores. E os telejornais não são 
exceção: buscam nas estratégias do coloquial os recursos para 
uma comunicação eficaz, decisão que se justifica pela presença 
intensa do coloquialismo na realidade cultural brasileira. (REZENDE, 
2000: 60)

Se analisarmos amplamente a necessidade dessa 

linguagem coloquial, no próprio livro de Guilherme Rezende 

encontramos citações de Dino Pretti que, desde 1991, já 

antevia a necessidade de simplificar (ou “desgramatizar”) 

o texto na televisão brasileira, afirmando que é exatamente 

o perfil do brasileiro, que pende muito mais para a comu-

nicação oral do que para a escrita, que torna necessária 

a adaptação da linguagem a esse estilo para uma melhor 

compreensão da mensagem:                                                 

Uma das causas dessa tendência para o coloquial que hoje se 
observa não só na TV, mas também  no rádio e nos jornais, talvez 
decorra, entre outras razões, de uma tendência natural de país 
pouco letrado, com baixo nível de escolarização, onde a escrita 
ainda não tem primazia sobre a fala, não apenas em função do fato 
de ler pouco, mas principalmente em função do fato de se escrever 
menos ainda. Somos um país voltado predominantemente para a 
comunicação oral, o que nos permite praticar habitualmente uma 
linguagem despreocupada com as regras gramaticais. (PRETTI, 
1991, p. 238)
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O Jornal Hoje é exemplo de linguagem coloquial e 

leveza na mensagem, mesmo que se trate de uma notícia 

ruim. A escolha das palavras no texto tanto dos apresenta-

dores quanto dos repórteres é leve, simples, permeada de 

expressões populares e de fácil compreensão para qualquer 

tipo de público.  

Já o Jornal da Globo, por atender um outro tipo de 

público, embora tenha uma linguagem mais formal também 

não ficou de fora do processo de reformulação que o telejor-

nalismo da emissora sofreu. Apesar do tom de sobriedade que 

se pode observar no texto e na linguagem visual, a simplicidade 

na escolha das palavras para que a informação fique clara e 

cative o telespectador mostra que o conceito de segunda tela é 

mesmo uma preocupação de quem faz televisão.

Partindo do princípio de que este telespectador terá 

um smartphone na mão, ou um tablet, ou um computador, 

qualquer dispositivo que o mantenha conectado, a atenção 

dele será perdida a qualquer momento para alguma infor-

mação que seja oferecida de forma ainda mais fácil – um 

compartilhamento, a manchete bem construída postada 

na rede social que gera curiosidade e redireciona para um 

link, alguma conversa no Whatsapp, as possibilidades de 

distração são muitas e a notícia passa a ser um material 

ainda mais perecível do que era há dez anos atrás.  
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A evolução na linguagem do telejornalismo para 

adaptar-se a esse público fica bastante clara nas palavras 

de Pereira (2014), que explica o reflexo da cultura da conver-

gência na televisão:

As novas mídias interativas têm compelido a reorganização dos 
telejornais para atuarem de maneira mais dinâmica, sendo capazes 
de lidar com uma audiência de comportamento nômade (que não 
se prende à programação da TV) e inserida num cenário de conver-
gência, marcado pela confluência de plataformas de acesso à infor-
mação e pela cultura participativa. Dentre outros fatores, o modelo 
bidirecional da comunicação (trocas interpessoais) proposto por 
essas mídias digitais tem provocado modificações na relação 
emissora-público e orientado novos desafios para se pensar um 
telejornal mais interativo, a partir da exploração de aplicativos agre-
gados à própria televisão. (PEREIRA, 2014, P.119)

A construção desse novo modelo de telejornalismo 

da TV Globo (que já vem aplicando mudanças sutis em 

seus telejornais nos últimos dez anos) parte, num primeiro 

momento, justamente destes profissionais que já compõem 

os telejornais de hoje moldados pela necessidade de uma 

nova linguagem. Num segundo momento, diferente do 

telespectador da década de oitenta que apresentava seu 

feedback da programação através de índices do Ibope, a 

opinião do novo telespectador será não apenas levada em 

consideração, mas absolutamente determinante nesta rein-

venção do telejornalismo Global - porque além do impacto 

nos índices de audiência, será possível medir a aceitação 

da linguagem através dos comentários nas redes sociais e 
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outros meios semelhantes que vem pouco a pouco transfor-

mando a TV numa verdadeira experiência transmídia. Este 

novo modelo de telejornalismo Global será construído, lado 

a lado, pela emissora e pelo público, para o telespectador de 

hoje e o telespectador de amanhã,

ela será um trabalho coletivo, como já o é. No entanto, por mais 
que ao dizer “fizermos dela” se suponha uma ação coletiva na qual 
está implicada a vida pessoal com toda a responsabilidade que 
compete a cada um que faz televisão  - também quem a vê de certo 
modo, a faz -, é preciso perceber que o verbo está condicionado 
ao futuro. Não se trata apenas e uma televisão que é mas de uma 
televisão que será.  (TIBURI, 2011, p.24)

A televisão que há uma, duas décadas, era apenas a 

personificação da fugacidade da notícia diante dos demais 

veículos de comunicação, hoje tem a responsabilidade de 

oferecer a mais confiável das apurações e contar com isso 

como um diferencial. O motivo que vai prender um cidadão 

economicamente ativo e que consome televisão por hábito, 

não é o mesmo que vai fazer um adolescente de dezesseis 

anos sentar-se em frente à TV para acompanhar o telejornal. 

A confiabilidade da informação interessa muito mais ao 

público sênior, ao público do Jornal da Globo, por exemplo. 

A interatividade, os recursos visuais, o ato de transformar um 

apresentador num personagem das redes sociais é algo que 

vai funcionar muito mais com o público da Geração Z – e 

que podemos considerar um verdadeiro investimento. Se 
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essa parcela do público for cativada de fato e entender a 

televisão como uma fonte de informação tão prática quanto 

a rede social e muito mais confiável, os jornalistas de tele-

visão poderão respirar aliviados por, pelo menos, outras 

duas décadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O público exercendo seu papel exigiu uma mudança e 

a televisão se adaptou e se popularizou, ou seja, ficou ainda 

mais fácil assistir televisão, nem que seja por um novo-velho 

modo de preencher o ócio. De acordo com Tiburi (2011, p.23) 

se “o intelecto parece aristocrático e intangível, a televisão 

parece o que há de mais fácil para todos. Fácil preconcebê-la 

como algo banal no avesso de um sempre especial enten-

dimento acadêmico das coisas”, e embora a construção da 

programação de TV possa configurar algo mais popular do 

que lírico, isso é exatamente o que o público consumidor de 

hoje quer receber em casa. O público de hoje. E o público de 

amanhã? O que vai querer receber? Ou melhor, será que ele 

vai querer, exatamente, receber algo da televisão? 

O público moldado pela cultura da convergência 

(JENKINS, 2009) que faz com que os usuários de um 
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determinado meio de comunicação migrem para outros 

(nem sempre abandonando o primeiro) “em busca das 

experiências de entretenimento que desejam”, tem por 

hábito um consumo transmídia de informações – televisão, 

aplicativos de segunda tela, sites, redes sociais, sites de 

upload de vídeos, tudo ao mesmo tempo - e acostumou-se a 

essa macro-oferta de dados. Este público, diferente daquele 

que recebeu a influência dos anos 80 e 90, não consome 

televisão por hábito – mas a TV precisa fazer com que sim. 

Para tornar este público um consumidor de televisão, de 

telejornal, nem a mudança na linguagem, nem a renovação 

estrutural da produção televisiva exposta por Cirne serão 

suficientes para cativá-lo. De acordo com Jenkins (2009), a 

busca pela convergência não partiu de um determinado perfil 

de público, mas do resultado de uma busca comum e cada 

vez maior pela macro-oferta de informações: “A convergência 

não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que 

venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de 

consumidores individuais e em suas escolhas”.

A cultura digital trouxe à televisão a necessidade 

de se adaptar ao conceito de segunda tela. A tecnologia 

torna o resultado da relação entre o ato de fazer telejornal 

para este público multimídia e o futuro da televisão ainda 

mais desafiador. De acordo com Pereira (2014) a TV já 
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está num processo de adaptação ao telespectador que 

inserido no contexto da cultura digital: “As transformações 

relacionadas ao contexto televisivo têm sido conduzidas 

pelas necessidades de acomodação à cultura digital, das 

novas mídias, e isso tem acontecido cada vez mais rápido, 

alterando também os modos de produção de sentido”. 

Diante disso, observamos que as transformações 

aplicadas aos telejornais da TV Globo já estão acontecendo 

para atender esse público, mas como poderemos calcular as 

mudanças a serem feitas no futuro se nem o telespectador 

transmídia sabe exatamente o que quer ver na televisão? 

Como se dará a construção desse Neotelejornalismo? Ainda 

não sabemos a fórmula, mas encontramos, sim, um bom 

“norte”. O futuro não está assim tão distante de forma que 

não possamos calculá-lo com base no que já está sendo 

feito ou, por que não, experimentá-lo pouco a pouco, adaptar 

o chamado veículo de comunicação de massa à uma nova 

massa que ainda está escolhendo  - ou criando -  seu modo de 

consumir telejornalismo.  Podemos, então, entender que do 

futuro temos a fantasia da construção de uma nova maneira 

de fazer telejornal, e dela deverá surgir o Neotelejornalismo 

que manterá a televisão como grande fonte de informações 

da massa brasileira, com credibilidade, simplicidade e 

comprometimento com este novo telespectador, e entre os 
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dois telejornais analisados, o Jornal Hoje é o que melhor 

retrata esta nova linguagem do telejornalismo Global – leve, 

dinâmico, prático e cativante.
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INTRODUÇÃO

Não é de hoje que a preocupação com a beleza vem 

sendo um dos principais temas discutidos na sociedade, a 

cada ano se desenvolve novas tecnologias e novas ciên-

cias voltada para o mundo da beleza, sejam cremes para 

linhas de expressão, águas para hidratar, ou produtos 

que garantem efeitos Lift para quem tem urgência em sua 

aparência, e que em sua maioria trazem resultados compro-

vados por cientistas e por sua vez aprovados pelos consumi-

dores. Para Lipovetsky (2006), Desde a Renascença, ser bela 

é apresentado como uma obrigação para as mulheres das 

classes superiores, mas com a modernidade democrática, 

esse imperativo se estende ao conjunto do gênero feminino. 

Daí em diante, já não é vão nem condenável ‘sofrer para ser 

bonita’, cabe a todas as mulheres trabalhar sem descanso 

para a conservação e o aperfeiçoamento de seus atrativos.

Usando como base de estudo o creme antirrugas 

Cicatricure e a força de suas publicidades, estudando a 

sua tecnologia científica e a forma que ela foi desenvolvida 

e mostrada para os consumidores, trazendo satisfação e 

confiança no produto, sendo apresentado como um acidente 

científico que resultou na criação da fórmula Regenext IV 

Complex, sendo essa formula desenvolvida para hidratar e 
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melhorar o aspecto da pele, proporcionando alta efetividade 

na diminuição de rugas e linhas de expressão.

Como a força que a publicidade farmacêutica rege 

na mente do consumidor, é estudada de forma a buscar 

entender o incentivo e a indução de quem assiste suas 

propagandas televisivas, e sempre reforçando sua marca e 

produtos, e com isso movimentando um mercado que não 

sofre com a crise e tendo assim um resultado milionário 

em suas receitas. Para Barbosa (2004), a cultura do consu-

midor é, em princípio, universal e impessoal. A cultura do 

consumidor é impessoal no sentido que as mercadorias são 

produzidas para um mercado de massa e não para indiví-

duos específicos.  Acompanhando ainda a forma estraté-

gica que a indústria mexicana Genomma usou para divulgar 

o produto, pulverizando e investindo em mídia de massa e 

logo alcançando todos os polos, e entendendo como isso 

tornou-se uma febre no Brasil, o creme ganhou o gosto dos 

consumidores principalmente do sexo feminino. Sendo abor-

dado as estratégias de publicidade e marketing, e por que do 

uso de celebridades formadoras de opiniões e respeitadas 

no cenário nacional e até internacional para apresentarem e 

indicarem o produto, se tornando garotas propagandas da 

marca, com isso ganhando a confiança dos consumidores e 

tornando o produto uma referência.
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A partir de uma pesquisa qualitativa realizada no ponto 

de venda do varejo, buscamos entender o “poder” da publi-

cidade no posicionamento do creme antirrugas Cicatricure.

Para isso, foram elaboradas perguntas fechadas 

e abertas, obtendo-se resultado satisfatório que veio tão 

somente para confirmar o que já vinha mostrando o estudo, 

e o quanto uma publicidade agressiva na televisão pode 

incentivar o consumidor a procurar e consumir o produto 

divulgado agressivamente em suas TVs, e tratando-se de 

um produto farmacêutico com indicações de médicos, 

cientistas e celebridade, essa publicidade torna-se ainda 

mais confiável e mais bem aceita pelos consumidores. 

O fato concreto sobre este estudo ainda está longe 

de ser idealizado pelo tentáculo de possibilidades e opiniões 

diferentes, sendo assim, ficando aberto para uma continu-

ação de futuros debates sobre o estudo do tema.

O PODER DA MÍDIA TELEVISIVA

“A propaganda é a alma do negócio,” essa frase é muito 

conhecida e já foi muito difundida no meio da publicidade, 

e não deixa de ser um fato, ainda mais se essa propaganda 
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for pulverizada de uma forma a alcançar todas as classes 

sociais, e nenhum meio de divulgação é tão eficaz quanto a 

TV. No Brasil a publicidade televisiva apesar de cara, ainda é 

um dos meios de comunicação, de divulgação e de vendas 

mais eficazes que existe, e uma das formas mais rápidas 

e fáceis de alcançar o público alvo, pois alcança até 98% 

da população brasileira. Segundo dados do IBGE, 63,3 

milhões de domicílios no Brasil possuíam TVs em 2013, o 

que corresponde a 97,2% do total. Isso mostra o quanto a 

televisão está presente no lar brasileiro e o quanto isso faz 

parte da cultura do país, sendo esse um dado fundamental 

para o grande investimento em mídia televisiva pois sabe-se 

o poder e o alcance deste meio de comunicação (GOMES, 

2015 online).

Uma das mais eficazes formas de anúncios é o 

televisivo, e que apesar de ser muito caro cada segundo 

em um horário nobre na televisão esse gasto pode gerar 

uma gigantesca receita para a empresa que anuncia, pois, 

o retorno com uma publicidade bem feita é satisfatório e 

muitas vezes ultrapassa todas as expectativas do anunciante. 

Segundo Marcus Vinícius a Publicidade, sem dúvida, é o 

principal meio para o capitalismo atingir seu objetivo. Este 

método para atingir os consumidores com certeza é o mais 

eficaz, e pode-se dizer mais lucrativo para as empresas 
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anunciantes. É verdade que alguns segundos na televisão 

em horário nobre custa muito dinheiro, porém, torna-se uma 

quantia desprezível se comparada ao efeito que esta trará 

em retorno. (SILVA, 2004, p. 261)

Não seria diferente com a indústria farmacêutica, 

pois ela chega até as casas e a cabeça dos consumidores 

brasileiros com tamanha força que isso movimenta 

milhões por ano e faz com que este seja um dos maiores 

setores do comércio a movimentar a economia do país. 

O setor farmacêutico é um dos poucos que apresentaram 

crescimento de dois dígitos no primeiro semestre de 2015, 

teve um aumento de 11,2%. No Brasil, país que ocupa 

sexta posição no ranking entre os maiores mercados 

farmacêuticos do mundo, e movimentou R$ 30 Bilhões em 

2015. (O ESTADO, 2015). 

A publicidade de medicamentos vem dando 

resultado positivos desde que se tem notícias das primeiras 

propagandas ainda impressas no Brasil, a partir daí houve 

um boom de vendas desta linha. Na época somente com 

recursos impressos podia se conhecer as novidades do 

mercado farmacêutico, essa realidade, no entanto hoje 

é outra, com o avanço da tecnologia o surgimento da TV 

nos anos 50 e o acesso à internet, tem se usado cada vez 

mais esses meios de comunicação para divulgar serviços e 
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produtos. O mercado farmacêutico não pensou diferente e 

apostou todas as suas fichas no marketing, não é de hoje que 

os consumidores vão as farmácias procurar por um produto 

que viram em uma inserção de TV.  Muitos anunciantes 

usam celebridades, em sua maioria jovens, de aparência 

saudável e feliz por estarem melhor ao consumir o remédio 

vendido. Com a ampliação da comunicação e de indústrias 

farmacêuticas, a população cada vez mais se automedica 

(PINA; CALAZANS; GOMES et. al., 2012, p.2).

Quando um slogan ou um jingle fica marcado na mente 

do consumidor como por exemplo: Tomou Doriu a dor sumiu; 

Apracur pra curar, pra curar é Apracur; Não basta ser remédio, 

tem que ser Gelol, ou Cicatricure, o acidente científico a favor 

da idade, são referências que ficam na mente do consumidor 

e se eterniza no meio publicitário, e é justamente sobre esse 

último que iremos conduzir nosso estudo.

Não são poucos os casos de sucesso de slogans no 

Brasil e no mundo, mas para alcançar esse objetivo uma 

marca precisa de muito estudo e, principalmente, valores 

e gestão bem definidos. “Alguns inclusive ultrapassam as 

barreiras das marcas, como a Brastemp, que virou sinônimo 

de qualidade”, garante Mario Mattos, diretor de marketing da 

GfK Brasil. (MARCOLINO, 2010, online)
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E foi por esse caminho que a indústria mexicana 

resolver andar, com esse apelo de que foi uma descoberta 

científica através de um acidente que o creme do laboratório 

mexicano Genoma ficou conhecido e ganhou o gosto dos 

consumidores brasileiros. O fato dos consumidores estarem 

cada vez mais interessados em retardar o envelhecimento da 

pele, e a busca desenfreada pela fonte da juventude trouxe a 

marca Cicatricure um amplo mercado de consumo. A cada 

dia que se passa as pessoas estão mais preocupadas com 

suas aparências, e gastam milhões para se sentirem bem, 

e permanecerem sempre jovem, mesmo sabendo que essa 

juventude eterna é passageira.

Segundo uma reportagem do site Abril, onde aborta a 

busca pela beleza, a realidade dos números é cruel. São raras 

as mulheres satisfeitas com a sua beleza. A maioria corre atrás 

do padrão estético das beldades que posam para revistas e 

desfilam na TV. Quem não se encaixa nele - quase 90% delas 

- sente-se excluída e humilhada e tende a aceitar qualquer 

sacrifício em nome da “beleza ideal”. (ABRIL, 2009, online)

A forma como o produto é apresentado dentro de 

grandes laboratórios de pesquisa, com homens de jalecos 

brancos e personalidades da mídia mostrando a forma como 

o produto foi desenvolvido, passa bastante credibilidade 

para o consumidor. Em geral, essas propagandas utilizam-se 



159

O “poder” de Cicatricure

su
mári

o

de personalidades, apresentadores, artistas, e atletas, como 

forma de induzir ao consumo de determinado medicamento, 

seja pelo padrão de beleza, pela confiabilidade ou pelo 

desempenho físico demonstrado por eles. (ANVISA, 2010). 

Esse tipo de mídia televisiva, sendo apresentada a todo o 

momento diante de um potencial número de clientes, faz 

com que esses tenham interesse ou ao menos curiosidade 

em conhecer o produto, além de fixar a marca, a embalagem, 

as cores e as qualidades do produto apresentado na TV. 

Primeiro todo esse conjunto da obra é bem pensado e 

elaborado pelas equipes de marketing e publicidade para 

que atraiam a atenção dos consumidores, e segundo essas 

mesmas estratégias são pensadas de forma a aguçar o 

desejo de adquirir o produto. 

As pessoas buscam a todo o momento se 

satisfazerem, sentem que precisam preenche um vazio, 

e com isso dando início ao consumismo desenfreado e é 

neste ponto onde na maioria dos casos o consumidor é 

induzido pelo marketing e pela publicidade dos produtos. 

A propaganda é um estímulo externo, ambiental, que 

controla nossas vidas. Especificamente, a propaganda 

persuasiva, emocional, dizem os críticos (incluindo John 

Kennetb Galbraith), muda os gostos e preferências dos 

consumidores, criando necessidades e vontades que eles, 
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de outra forma, não teriam. (KIRKPATRICK, 1997, p.67) As 

necessidades dos consumidores são ilimitadas e insaciáveis. 

Na cultura do consumidor as necessidades de cada um de 

nós são insaciáveis. Esta sensação de insaciabilidade é 

interpretada de duas formas distintas. A primeira a vê como 

uma consequência da sofisticação, do refinamento, da 

imaginação e da personalização dos desejos e necessidades 

das pessoas e/ou da vontade individual de progresso 

econômico e social. A segunda, como uma exigência do 

sistema capitalista para a sua própria sobrevivência. A 

necessidade deste por um crescimento permanente cria 

uma ansiedade acerca da possibilidade e algum dia essas 

necessidades serem satisfeitas ou financiadas. (BARBOSA, 

2004, p. 34)

Quando a propaganda é boa, ela causa interesse e 

seduz, uma propaganda bem elaborada irá atrair a atenção 

do consumidor e mostrar interesse para que ele venha a 

ser um potencial consumidor daquele produto ou serviço, 

a propaganda que seduz um telespectador ela pode mudar 

a forma de pensar daquele consumidor, ela o induz a 

muitas vezes a mudar seus conceitos e opiniões. Segundo 

Kirkpatrick (2005) A visão correta é de que toda a propaganda 

é ao mesmo tempo informativa e persuasiva.
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Porém o intuito das publicidades televisivas são 

sempre as mesmas, que a pessoa que está do outro lado da 

tela consuma, e consuma de forma a tornar-se um escravo 

do produto ou serviço.

Uma publicidade bem aplicada pode trazer um 

imenso resultado, a forma que a linguagem da publicidade 

farmacêutica é mostrada, motiva o telespectador a consumir 

os produtos que aparecem na TV como se fosse uma 

obrigação, um mal necessário, é quase como uma religião, 

as pessoas veem os produtos na TV, quase ao alcance das 

mãos e passam a adora-los e deseja-lo como se buscassem 

a própria fonte da juventude, e amam esses produtos por 

que não se amam o suficiente para se satisfazerem com sua 

aparência, não aceitam o escala normal da vida, e correm 

em busca do elo perdido, em busca da cura externa para 

tratar o mal interno.

  Faz com que os receptores sintam que aquilo pode 

melhorar suas vidas de alguma forma, e essa é a ideia das 

indústrias farmacêuticas, essas gastam em média 35% de 

sua receita com promoções e propaganda (SOARES, 2007).  

E mostrar para o consumidor que eles precisam adquirir 

aquele produto é uma questão de hora.
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 As indústrias farmacêuticas procuram cada vez mais 

pregar a necessidade e dependência do consumidor pelos 

seus produtos, e apostam altíssimo na mídia televisiva, 

para atingir em massa seus consumidores. Pois o mundo 

fármaco descobriu que o B2C, (Business to Commerce) 

sigla que define a transação comercial entre empresa e 

consumidor final através de uma plataforma de E-Commerce 

(NISSAN, 2014), é fundamental para sua sobrevivência, e 

sabem que o apelo focado nas indicações de seus produtos 

é uma grande sacada. O encontro entre consumidores e 

objetos de consumo tende a se denominar ‘sociedade de 

consumidores’”, e “na sociedade de consumidores, ninguém 

pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria” 

(BAUMAN, 2008, p.19). 

Uma pesquisa conjunta da Associação Brasileira 

da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(ABIHPEC), com a consultoria Booz & Company, indica que:

• O consumo de produtos do setor cosmético 

cresceu em torno de 5%, ao ano, até 2015.

• Houve um salto, em valores, de R$ 27,3 bilhões 

em 2010 para R$ 50 bilhões em 2015.
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• O investimento anual das empresas, hoje, na 

faixa de R$ 9,3 bilhões, deve mais que dobrar, 

alcançando R$ 20 bilhões. (SEBRAE, 2015)

O mercado farmacêutico entendeu que os consumi-

dores buscam por produtos que os satisfaçam, que supram 

suas necessidades e desejos, além de credibilidade por 

parte de determinadas marcas ou produtos, se tornando 

assim consumidores fiéis. Carvalho, Massarani, Amorim 

et. al. (2015) nos mostram de forma detalhada o quanto a 

publicidade é um dos pontos primordiais das emissoras 

e os segmentos de produtos mais anunciados. Usando 

como exemplo duas das maiores emissoras do Brasil, a TV 

Globo e a Rede Record de televisão pode-se observar os 

seguintes dados: Rede Globo teve 32,5% de Publicidade 

em sua grade, 26% de Entretenimento, 24% de Educação 

e 16% de Informação. Já a Record mostra outro cenário: 

75% de Publicidade, 19,8% de Entretenimento e 4,4% de 

Informação. Aqui vemos em ambos os dados das TVs que a 

porcentagem de publicidade principalmente da TV Record é 

muito maior que o tempo dos demais espaços da emissora, 

isso mostra a importância que as publicidades tem para a 

TV e o quanto os telespectadores ou consumidores são atin-

gidos por essas publicidades.
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Gráfico 1: Porcentagem do total de peças relacionadas à C&T veiculadas 
pela Rede Globo e pela Rede Record, distribuídas por área do 

conhecimento

Fonte: (Simões; Caoli, 2015).

A programação da Rede Record caracteriza-se pela 

ampla predominância das publicidades contendo ques-

tões relacionadas à ciência. A publicidade com mais frequ-

ência são produtos de beleza, como cosméticos para pele, 

cabelos, também produtos como suplementos alimentares, 

energéticos e remédios. Pôde-se acompanhar no gráfico 

acima que peças nas áreas de Ciências Biológicas alcança 

(55,4%) e de Medicina e Saúde (36,4%) são predominantes 

(CARVALHO; MASSARANI; AMORIM et. al., 2015).
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As pessoas têm a necessidade de consumir, seja para 

satisfazer seus egos, para realizar um sonho ou desejo, ou 

simplesmente por que precisam do produto ou serviço, o 

certo é que o consumo se tornou quase que uma obrigação 

ou necessidade básica dos consumidores. “Numa socie-

dade de consumidores, todo mundo precisa ser, deve ser e 

tem que ser um consumidor por vocação, ou seja, ver e tratar 

o consumo como vocação” (BAUMAN, 2007, p. 73).

Tão logo aprendem a ler, ou talvez bem antes, a 

dependência das compras se estabelece nas crianças. 

Não há estratégias de treinamento distintas para meninos 

e meninas, o papel de consumidor, diferentemente do de 

produtor, não tem especificidade de gênero.

As lutas de gerações a respeito do necessário e do 

desejável mostram outro modo de estabelecer as identi-

dades e construir a nossa diferença. (CANCLINI 1995, p. 30)
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Figura 1: Xuxa em comercial do Cicatricure.

Fonte: divulgação IG.

Figura 2: Marília Gabriela em comercial do Cicatricure.

Fonte: divulgação Folha de São Paulo.
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Sabe-se, portanto, que uma personalidade sempre 

tem o poder de alavancar as vendas de um produto, e ou 

torná-lo conhecido, as pessoas se sentem representadas, 

cofiam e associam o produto aquela celebridade, querem 

ser semelhantes a elas.

Essas estrelas têm o poder de motivar o consumo, 

tem a força de fazer o consumidor desejar e adquirir este 

produto, os consumidores por sua vez tem a referência e a 

confiança de alguém querido e admirado.

ESTRATÉGIAS, METODOLOGIA E 
PROCEDIMENTOS

As disciplinas nascem da sociologia das ciências e 

da sociologia do conhecimento. Portanto, a disciplina nasce 

não apenas de um conhecimento e de uma reflexão interna 

sobre si mesma, mas também de um conhecimento externo. 

Não basta, pois, estar por dentro de uma disciplina para 

conhecer todos os problemas aferentes a ela. A fecundidade 

da disciplina na história da ciência já foi demonstrada; por 

um lado, ela realiza a circunscrição de uma área de compe-

tência, sem a qual o conhecimento tornar-se-ia intangível. 

(MORIN, 2003 p. 105)
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Sendo assim foi elaborada uma pesquisa qualita-

tiva com consumidoras do produto Cicatricure creme antir-

rugas. A pesquisa teve perguntas abertas e diretas, com 6 

consumidoras do produto Cicatricure. Foram entrevistadas 

mulheres entre 20 e 45 anos de diversas áreas profissional 

e grau de estudos. A entrevista foi colhida através de áudio 

com seis perguntas abertas e por um questionário de  

perguntas fechadas.

Tabela 1: Consumidoras entrevistadas

NOME GRAU DE INSTRUÇÃO IDADE PROFISSÃO

Kátia Sousa Ensino médio completo 44 anos Vendedora

Paloma Oliveira Superior incompleto 20 anos Aux.  Adm.

Janaína Garcia Superior completo 31 anos Farmacêutica

Cleane Souza Ensino médio incompleto 23 anos Aux. Contábil

Marcela Martins Ensino médio incompleto 29 anos Conferente

Joana D’arc Pós-graduada 41 anos Empresária

Fonte: o autor.

Através da entrevista realizada entre os dias 26-03-

2016 à 29-03-2016 no ponto de venda, após adquirirem o 

produto no balcão da farmácia. Percebeu-se uma diferença 

de idades e de grau de instrução, porém foi quase que 

unanime as consumidoras que afirmaram ter tido conhe-

cimento do produto através da mídia televisiva, salvo uma 

entrevistada que afirmou ter conhecido o produto por indi-

cação de uma amiga.
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Figura 4: Farmacêutica Janaína Garcia, no ponto de vendas.
Fonte: o autor.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA 

Sabendo-se que o setor de fármaco e de cosmético 

estão entre os que mais crescem e dão lucros no Brasil e 

estão longe de passar pela crise, as indústrias farmacêu-

ticas estão sem dúvida entre as que mais lucram no mundo 

e boa parte disto graças aos investimentos em Marketing 

e Publicidade. O Brasil saltou da décima para sexta colo-

cação no mercado farmacêutico mundial e a estimativa é de 

que em 2017 o país chegue ao quarto lugar ficando atrás 

somente dos Estados Unidos, China e Japão. Em 2013, o 

faturamento do setor farmacêutico brasileiro foi da ordem de 
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R$ 58 bilhões, um portentoso aumento de 140% em uma 

década. (FENAFAR, 2015)

Num parecer geral a maioria das entrevistadas se 

disseram satisfeitas com o produto e seu resultado, e que 

além de continuar comprando, ainda indicariam.

Isto só reforça a base da pesquisa de que a quali-

dade do produto e a eficácia do marketing e das campanhas 

apresentadas pelo laboratório Genomma na TV, traz de fato 

o reconhecimento e a lembrança dos clientes. 

O estudo intitulado Uso Racional de Medicamentos, 

realizado neste ano pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação 

para o Mercado Farmacêutico (ICTQ), descobriu que 20% da 

população brasileira já comprou medicamentos com tarja 

vermelha sem antes ir ao médico. A mesma pesquisa já havia 

sido aplicada pelo Instituto em 2012 e mostrou que 14% da 

população declarou consumir esses produtos na mesma 

condição. (GUIA DA FARMÁCIA, 2014)

O maior responsável por isto são as propagandas na 

TV, pelos quais somos bombardeados a todos os momentos, 

essa mídia televisiva tão poderosa tem uma grande influência 

nos telespectadores.
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Ao longo dos séculos, a publicidade de medicamentos 

vendeu a ideia de que todas as soluções poderiam ser resu-

midas a um medicamento. Usou de artistas, que traba-

lharam na montagem de propagandas atrativas, sensíveis, 

que conseguiram obter consumidores por várias gerações. 

(PINA; CALAZANS; GOMES et. al., 2012).

O que explica o salto nas vendas do creme antirrugas 

Cicatricure, após seu grande investimento nas publicidades 

televisivas. 

Assim conhecemos o grande fenômeno que é o 

consumo do creme Cicatricure no Brasil, suas publicidades 

na TV e seu gigantesco faturamento no quadro nacional. As 

propagandas da Genomma Lab somaram em 2014 o total de 

27.946 inserções na TV, sendo estas exclusivamente na rede 

Record. (G1, 2014, online)

O laboratório farmacêutico mexicano Genomma, 

detentor da marca Cicatricure se orgulha e divulga o fato de 

através de um acidente científico eles terem descoberto as 

propriedades deste creme que reduz consideravelmente as 

linhas de expressão, o creme chegou ao mercado brasileiro 

com força total, pois a marca Genoma já explorava esse 

mercado com outra marca também já conhecida por aqui, 

o Sabonete Assepxia, e com isso não teve tanta dificuldade 
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para entrar no mercado nacional. Com investimento em mídia 

de massa o creme antirruga Cicatricure conquistou o Brasil 

de norte a sul.  Por meio de dados do G1 observa-se o grande 

investimento desta indústria em publicidade na TV.

O laboratório mexicano Genomma, proprietário da 

marca Cicatricure (para tratamento dermatológico) somente 

em 2014 entrou com um investimento total de R$ 1,31 bilhão, 

em mídia, a qual 90% destinada a TV, ficando acima da 

Unilever até então uma das marcas que mais investiam em 

mídia na TV. (G1, 2015, online)

O laboratório Genoma se diferencia pela sua forma de 

abordagem, ele entra nas casas dos consumidores como 

algo que entende seus problemas, e levanta sua autoestima, 

sendo então, um revolucionário composto capaz de melhorar 

as linhas de expressão em apenas 4 semanas. A missão do 

Cicatricure é mostrar que pode melhorar a vida dos consu-

midores por um preço acessível, custo versus benefício, 

as pessoas têm pressa, querem resultados imediatos, não 

podem esperar, precisam de comodidade e rapidez. E um 

creme que promete um rejuvenescimento rápido e eficaz e 

que ainda cabe no bolso do consumidor é tudo que pode 

agradar a um potencial cliente.
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Visando uma identidade própria o laboratório mexicano 

optou por escolher duas personalidades bem conhecidas e 

respeitadas no âmbito nacional. Usando as apresentadoras 

Xuxa e Marília Gabriela para garantir aos seus clientes que 

o produto é realmente confiável e recomendado, o labora-

tório Genomma faz com que os consumidores passem a ter 

mais credibilidade pelo produto, além de expandir a imagem 

do creme Cicatricure, seu efeito e resultados comprovados 

em seus comerciais, mostrando o reforço de cientistas e 

químicos na própria indústria, faz com que o produto abra 

as próprias portas para que o cliente conheça e tenha uma 

certa identificação com a marca, pois o laboratório convida 

os consumidores a irem em sua casa, e em contramão seus 

clientes aceitam receber a marca também em seus lares.

Sendo assim o laboratório mexicano Genomma 

conseguiu ter seu produto conhecido e reconhecido pela 

população nacional alcançando assim seu objetivo que era 

se tornar uma marca sólida e conceituada diante de seu 

público-alvo.
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ANÁLISE DE CAMPO

O ponto de venda, seja de uma loja de roupas ou de 

um supermercado, é o principal ponto de contato da marca 

com o consumidor. É o momento em que toda a campanha de 

marketing será concretizada, e o não alinhamento das estra-

tégias de PDV com o discurso da marca tira a credibilidade e 

dificulta a criação de uma marca forte. (PIMENTEL, 2011)

Bourdieu (1998) afirma que “é somente graças ao 

estudo das aplicações regulares dos procedimentos cien-

tíficos que será possível chegar à formação de um bom   

sistema   de   hábitos   intelectuais; aliás,   esse   é o   objetivo   

essencial   do   método”. O estudo analisado da pesquisa 

observou-se certas concordâncias e algumas discordâncias 

sobre o uso e consumo do produto.

Sendo as entrevistadas perguntadas sobre como 

conheceu o produto Cicatricure, Paloma Oliveira, Kátia Souza 

e Marcela Martins responderam que conheceram o produto 

através da TV, já a Cleane Souza respondeu que conheceu o 

produto por uma amiga que já fazia uso.

Pesquisador: Perguntadas o motivo que a fez vir a uma farmácia 
para comprar o produto Cicatricure as respostas foram a seguinte:
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Janaína:Vi a Xuxa usando e ela é linda, então quero ficar igual a ela 
então por isso vou usar o produto pra sempre, enquanto a Xuxa me 
indicar, o creme deve ser muito bom pra uma pessoa como a Xuxa 
indicar, eu confio.

Kátia Souza: A muito tempo eu usava produtos para melhorar minha 
aparência da pele e atenuar a aparência das rugas, comprava 
produtos importados, mas nunca vi muita diferença, por isso decidi 
experimentar o Cicatricure. 

Paloma: Sempre gostei de novidades em produtos de beleza, e 
com tanto comercial não tinha como não comprar, é como uma 
lavagem cerebral e dá certo senão eu não estaria aqui. 

Marcela: Eu realmente notei a diferença em minha pele, tem um 
comercial que as mulheres fazem um teste de quinze dias usando o 
produto e todas tiveram melhoras na pele, não sei se isso é verdade, 
mas, vou fazer esse teste também para ver se funciona comigo.

Em contrapartida as demais entrevistadas, duvidam 

do produto como no caso da entrevistada Cleane.

Cleane: Nunca usei, é a primeira vez, não sei se vai dar certo, na 
verdade acho que é muito marketing, sou muito cética, mais não 
custa tentar.

Joana D’arc: Uma amiga me indicou o produto, a pele dela é 
ótima, vamos ver se vai fazer alguma diferença na minha, nunca 
usei nenhum produto de beleza, ainda sou nova, mais vale a pena 
prevenir.

As entrevistadas reclamaram que o produto poderia 

ser mais barato: Kátia, Cleane, Paloma, Marcela. Relatam 

que acha o produto caro, que para ser mais conhecido 

deveria ser mais barato. Em oposição a essa opinião a 

Janaína Garcia declara o seguinte:
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Pesquisador: Quanto ao custo benefício do produto qual a sua 
opinião?

Janaína:  O preço está bom, comparado a outros produtos da 
mesma indicação, como os produtos La Roche que custam mais 
de cem reais que inclusive já usei e não notei tanta diferença. 

Pesquisador: Você indicaria o creme a outra pessoa?

Marcela: Com certeza, estou adorando o creme, minha pele 
melhorou muito, sou jovem ainda, mais já tenho muitas linhas de 
expressão, vejo gente que usa um monte de coisas, e usando 
apenas este já notei diferença, vou continuar usando, então não 
vejo por que não indicar.

Cleane: Não posso indicar uma coisa que não conheço, vou expe-
rimentar, e se for bom não sei se vou indicar pois não quero passar 
meu segredo de beleza pra minhas amigas (risos). 

Janaína: Já indiquei o produto e vou continuar indicando, minhas 
irmãs e minha mãe já usam, eu gosto então porque não indicaria? 

Pesquisador: Voltariam a comprar o creme antirruga Cicatricure?

Kátia: Sim, vou voltar a comprar pois é um produto que está me 
satisfazendo, tá melhorando as minhas rugas, tenho que recorrer a 
essas tecnologias.

Marcela e Paloma declararam que voltariam a comprar 

desde que o produto sempre mostrasse um bom resultado, 

já Cleane e Joana D’arc não mostraram interesse em conti-

nuar comprando, disseram que iriam usar esse e experimen-

tariam outros.

Pesquisador: O produto tem algum ponto negativo? Se sim, quais 
os pontos negativos que você identificou?
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Joana: O produto é bom, mais não gosto da textura dele, acho um 
pouco oleoso, isso deixa o rosto meio melequento, me incomoda 
essa parte, o restante estou satisfeita.

A Marcela, Cleane, Kátia e paloma apontaram o preço 

do produto como sendo um ponto forte negativo.

Janaína: Não vejo pontos negativos, gosto do produto, encontro 
fácil, e o preço é compatível, então até agora ainda não parei para 
pensar em um ponto negativo, essa resposta não vou poder te dar.

O fato como as personalidades da mídia pesou na 

decisão de compra é bem clara nas respostas das entrevis-

tadas, a Janaína e a Paloma ressaltam que a TV e as garotas 

propagandas tiveram influência na compra do produto, e 

isso é fato como mostrou nos dados obtidos da bolsa de 

valores de Nova York, sobre a modelo Gisele Bündchen. 

(SCHELLER, 2016)

A entrevistada Kátia declara já ser consumidora de 

produtos de beleza a muito tempo e a Marcela é uma nova 

e potencial consumidora da linha dermatológica, o cresci-

mento deste mercado pôde-se conhecer que é um mercado 

em crescimento e que não tem sido atingido pela crise global.

Joana D’arc e Cleane segue uma linha mais cética refe-

rente ao uso e consumo do produto Cicatricure, pois dizem 

não conhecer a marca e sua eficaz, e prefere experimentar 
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com mais cautela, declaram também que estão abertas a 

experimentação de outras marcas da linha dermatológica. 

Janaína ainda ressalta o fato de sempre ter usado 

produtos importados como o francês LaRoche Posay, e 

que em comparação a custo benefício está preferindo o da 

marca mexicana.

Segundo uma reportagem no G1 o mercado de 

beleza continua crescendo no Brasil e no último ano teve 

uma alta de 7,5% incluído produtos nacionais e importados.  

(G1, 2015, online)

Buscando sustentar de forma mais real e concreta 

a análise do estudo, optou-se pelos melhores analistas do 

mercado de varejo que são os consumidores, que por sua 

vez deram seu parecer acerca do uso e consumo do produto 

no ponto de venda, entendendo então e reconhecendo que o 

ponto de venda no varejo é o melhor lugar para se conhecer 

os costumes dos consumidores e se alcançar uma resposta 

satisfatória para dados necessários e complementares que 

possam faltar a qualquer estudo ou pesquisa que se queira 

conhecer mais a fundo um produto ou serviço.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo teve como objetivo analisar a influência 

da publicidade farmacêutica na mente dos consumidores, 

mostrar o quanto o investimento em marketing e mídia viral e 

em massa pode trazer uma receita milionária as indústrias do 

meio fármaco, e o quanto essas indústrias tendem a incen-

tivar o uso e consumo de medicação sem receita médica no 

Brasil, usando para isso o meio televisivo. 

Ainda por meio deste estudo pôde-se mostrar os 

dados reais no campo nacional do quanto as indústrias 

farmacêuticas lucraram e ganharam cada vez mais clientes 

e que mesmo em meio à crise, foi um dos poucos setores 

que não sofreram com as baixas do mercado, pelo contrário, 

tiveram rendimento de dois dígitos anual, passando de 11%, 

uma movimentação de mais de 30 milhões no setor. 

Através de dados do IBGE (2015) onde mostrou que 

a TV está presente em 98% dos lares brasileiros e que com 

isso podia-se chegar a milhões de consumidores através 

deste canal. Aproveitando-se destas informações o mundo 

fármaco busca investir em todos os meios de comunicação 

para atingir de forma eficaz os consumidores, tendo seu 

melhor retorno através das publicidades na TV, onde em 
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muitos casos até mesmo os slogans chegam a fazer parte 

do linguajar da população, mostrando assim o poder que 

essas mensagens tem e a forma que entram e permanecem 

nas mentes dos consumidores.

Utilizando o medicamento Creme antirrugas 

Cicatricure, que em pouco tempo alcançou o Brasil de norte 

a sul, e caiu no gosto dos consumidores, usando como uma 

de suas principais armas publicitárias, “os artistas” que são 

de grande apelo na mídia e de renome até fora do país, 

para com isso associar seu produto e criar uma identidade, 

o laboratório Gennoma optou por duas celebridades sendo 

elas: Xuxa e Marilia Gabriela  sabendo que não teriam difi-

culdade na apresentação do produto e na entrada nos lares 

dos consumidores

Foi ainda elaborado uma pesquisa de campo no 

ponto de venda, escolhendo então um balcão de uma 

farmácia para colher a amostra da pesquisa, e após analisar 

as respostas dos entrevistados, pôde-se apenas confirmar o 

que o estudo já detalhava, que a força da publicidade farma-

cêutica é uma das mais poderosas e que mais influencia os 

consumidores a consumir a cada dia medicamentos sem 

prescrição médica como mostra os dados da ANVISA (2011), 

e da FENAFAR (2016), e de como a mídia aplicada de forma 

repetitiva e explicativa faz com que a marca e o produto seja 
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fixada nas mentes dos telespectadores que mesmo que não 

consumam mais conheçam o produto, conheçam sua indi-

cação, seus resultados e até o jingle, ainda tendo o resultado 

da pesquisa de campo colhida por consumidoras de dife-

rentes classes sociais e nível de instrução que afirmaram tais 

informações, concluindo assim que os dados apresentados 

só foram confirmados e sustentados por toda a análise de 

estudo e pesquisa em geral.
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INTRODUÇÃO

A internet tem provocado uma série de mudanças na 

maneira de se comunicar e, também, na forma de ver tele-

visão. Uma das principais discussões contemporâneas está 

no entorno da convergência midiática, conforme apontam 

autores como Jenkins (2009). Logo com o surgimento da 

rede mundial de computadores, muitos estudiosos acredi-

tavam que a internet colocaria um ponto final na era da tele-

visão – o que acabou não acontecendo (CANNITO, 2010). 

Acreditava-se que o espectador, agora usuário, com 

facilidade de acesso à internet em qualquer lugar e com várias 

opções de plataforma, abandonaria sua velha companheira, 

a televisão. Afinal de contas, é possível assistir seu programa 

favorito no celular, no tablet, no computador. Outra teoria dos 

profetas antitelevisão é que, com a liberdade oferecida pela 

internet, o usuário pode assistir a filmes, séries e programas 

na hora e no dia que desejar, sem ficar preso às grades de 

programação; além disso, o próprio internauta passaria a 

fazer sua produção televisiva alternativa, sem precisar dos 

produtores convencionais. Como exemplo destes canais 

alternativos está o YouTube, site que disponibiliza ferramenta 

para que seus usuários exibam e compartilhem seus vídeos. 

Para a profecia apocalíptica, essa tecnologia encerraria de 
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uma vez por todas o “regime autoritário” da televisão e de 

seus conteúdos massificadores.

Com o YouTube, é possível postar vídeos caseiros, 

produção autoral, recortes de filmes ou comerciais. É comum 

ver, no YouTube, edições criativas de novelas e filmes feitas por 

usuários, que atraem muitos internautas. O site tem sido usado 

por atores e cantores para divulgar suas obras, muitas vezes 

de forma exclusiva ou antes da divulgação em canais de TV: 

é o caso do cantor americano Justin Bieber, por exemplo. Só 

para se ter uma ideia, a página distribui mais de 100 milhões de 

vídeos novos diariamente (CANNITO, 2010, p.98).

Entretanto, o YouTube vai além de um site de posta-

gens e compartilhamento de vídeos. Muitos profissionais, 

de diversas áreas, utilizam o canal para divulgar trabalhos, 

como vídeo-aulas e cursos alternativos, entre outros.

Por meio desse canal, acreditamos que está em curso 

uma significativa transformação na maneira de se fazer tele-

visão e até na educação, sobretudo, com relação a cursos 

rápidos, como culinária, decoração, maquiagem e música. 

Neste artigo, vamos analisar o YouTube como uma ferramenta 

de TV online aplicável ao ensino da música e de instrumentos. 

A ferramenta possibilita dar oportunidade para 

aquelas pessoas que querem fazer um curso, mas não têm 
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condições financeiras para contratar um professor particular 

ou se matricular em uma escola especializada. Serve, 

também, para os curiosos que querem fazer música, mas 

não têm certeza de qual instrumento aprender ou mesmo 

da escolha de aprofundar seus conhecimentos em música. 

Quem se interessa por música vai encontrar no 

YouTube uma gama de vídeo-aulas, com professores 

ensinando o passo a passo dos instrumentos. Alguns de 

maneira didática e profissional, outros de forma amadora e 

um pouco duvidosa, já que o YouTube não exige profissio-

nalismo e metodologia de ensino, ou seja, qualquer pessoa 

pode postar conteúdos.

Diferente do ensino a distância (EAD), que necessita 

de um tutor para explicar as aulas e interagir com os alunos 

por meio de e-mails, o YouTube demonstra ser mais dinâ-

mico e mais interessante para quem quer iniciar algum curso 

ou aprofundar algum assunto dado em sala-de-aula. 

Por outro lado, Jenkins (2009) aponta a interatividade 

do espectador e a participação coletiva como uma das princi-

pais características para a convergência midiática e a demo-

cratização midiática.  Ele afirma que a internet causou no 

espectador o desejo de interagir cada vez mais com o digital, 

sempre está em busca de novidades e de se informar com 

mais rapidez. O conhecimento também é um desses desejos.
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Para uma análise mais aprofundada do tema, o artigo 

analisará um canal de ensino do YouTube, criado por um 

professor de música, que ensina a tocar violão e guitarra. 

Por meio dele, o estudo propõe examinar a interação entre 

os usuários e a plataforma, mediante entrevista e coleta de 

dados via questionário online. Outro objetivo deste artigo 

é analisar a eficácia e a percepção de usuários sobre os 

métodos de ensino de música utilizando meios audiovisuais. 

 A escolha do tema faz-se necessária por ser um tema 

atual e principalmente porque a internet é responsável por 

várias mudanças comportamentais do mundo contempo-

râneo. Dados da pesquisa Nielsen Ibope1, divulgados em 

2015, apontam que 68,4 milhões dos brasileiros utilizam a 

internet por meio de um smartphone no primeiro trimestre 

de 2015. De acordo com a pesquisa, os usuários de smar-

tphones costumam acessar conteúdo das redes sociais e 

comunicadores de mensagens, como Whatsapp, e-mail, 

vídeos, notícias, música e portais.

Com a finalidade de estudar o comportamento dos 

usuários de internet que optam por fazer cursos por meio 

do canal, realizamos um estudo quantitativo. Por meio desta 

1. http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/68-milhoes-usam-a-internet-pelo-s-
martphone-no-Brasil.html

http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/68-milhoes-usam-a-internet-pelo-smartphone-no-Brasil.html
http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/68-milhoes-usam-a-internet-pelo-smartphone-no-Brasil.html
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pesquisa, pode-se conhecer como os internautas interagem 

com a TV online quando se propõem a utilizá-la para aprender 

a tocar instrumentos. Para isso, realizamos consulta a cerca 

de 100 pessoas, por meio de formulário online. 

Ao longo deste artigo, vamos tratar de vários assuntos 

relacionados ao YouTube; no primeiro capítulo, o objetivo é 

estudar as transformações propiciadas pela denominada era 

digital, com foco em suas transformações e nas principais 

características da comunicação humana mediada por dispo-

sitivos tecnológicos.

No segundo capítulo, falaremos sobre o conceito de 

TV digital e o relacionaremos à concepção de convergência 

midiática, a fim de contextualizar a produção e a inteligência 

coletivas atualmente vivenciadas em plataformas digitais, 

como é o caso do YouTube, compreendendo como se dá a 

interação com o usuário e se a internet ameaça a TV como a 

conhecemos atualmente. No terceiro capítulo, abordaremos 

as noções de aprendizagem e o papel da comunicação e 

dos ambientes digitais na promoção de novas formas de 

educação. Finalmente, no último capítulo, examinaremos 

se de fato o YouTube contribui para um aprendizado mais 

dinâmico e alternativo, a partir da coleta de percepções e da 

análise do canal de ensino de música.
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DIGITALIZOU: OS IMPACTOS SOCIAIS DAS 
MÍDIAS DIGITAIS

No século XXI, tudo é digital; poucas coisas ainda 

funcionam de maneira analógica ou como na época de 

nossos avós. O digital facilita muito a vida de milhares de 

pessoas que não têm tempo para quase nada. Quer pagar 

uma conta? É só acessar o site do seu banco e efetuar o 

pagamento. Antes era preciso pegar filas enormes para fazer 

esta tarefa. Quer falar com um amigo que está distante? 

Envie um e-mail ou mande uma mensagem pelo Telegrama 

ou Whatsapp. 

A digitalização, sinônimo de instantaneidade e agili-

dade, atingiu todas as esferas da sociedade, principalmente 

a comunicação. Na era do digital, o virtual é quem dita as 

regras, porque tudo está conectado e em convergência. Não 

se faz mais necessária a presença física de diretores de uma 

empresa para se fazer uma reunião, ou de alunos e profes-

sores em uma sala para se dar uma aula. 

Em seus estudos, Lévy (1996) define o virtual como 

uma mutação de identidade. É uma substituição da presença 

física por uma presença virtualizada, que ocorre por meio 

de uma rede de comunicação eletrônica e pelo uso de 
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programas que favorecem a virtualização. Essa virtualização 

permite a criação de comunidades eletrônicas ou virtuais. 

Ou seja, pessoas que não se conhecem, não estão em um 

mesmo espaço geográfico, mas que se unem em defesa de 

uma causa ou por algum objetivo específico – que pode ser 

uma mobilização política, um interesse por artistas ou produ-

ções culturais, uma organização social etc. “A virtualização 

reinventa uma cultura nômade, não por uma volta ao paleo-

lítico nem às antigas civilizações de pastores, mas fazendo 

surgir um meio de interações sociais onde as relações se 

reconfiguram com um mínimo de inércia” (LÉVY, 1996, p.9). 

O conceito de virtual já foi definido por Lévy, mas para 

que a virtualização ocorra são necessários diversos sistemas 

e aparelhos. Cannito (2010), em um trabalho sobre a TV digital 

no Brasil, define o digital como um vasto conjunto de técnicas 

de captação, finalização, distribuição, recepção e reprodução 

de imagens e sons. Isso envolveria muitos equipamentos, 

como câmeras, hardwares, softwares, aparelhos de distri-

buição e recepção e as diferentes interfaces com os usuários.

Estes equipamentos e programas possibilitam procedi-

mentos de linguagem e ajudam no desenvolvimento de novos 

objetos técnicos. São esses sistemas digitais que criam o 

mundo virtual e suas linguagens e símbolos sociais.
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O mundo digital é vasto e com muitas possibilidades 

para seus usuários. Nele, os internautas não se limitam 

apenas a equipamentos e à facilidade de se pagar contas 

em banco ou entrar em contato com alguém por e-mail. No 

digital, é possível fazer “amizades”, fazer videoconferências, 

encurtar distâncias entre duas ou mais pessoas, contemplar 

acontecimentos e imagens distantes. A dimensão temporal é, 

em certa medida, inexistente. São criadas novas interações e 

cronologias, a pluralidade se torna algo comum, enquanto a 

subjetividade é ignorada (LEVY,1996).

Muito antes da informática, o conceito de virtual aludia 

a algo que era considerado inexistente, que fazia parte apenas 

da imaginação do ser humano. Algo que não se podia tocar 

ou sentir. Com a informatização, o virtual já não é mais irreal. 

Como diz Lévy (1996, p.10):

A virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma 
realidade num conjunto de possíveis), mas uma mutação de iden-
tidade, um deslocamento do centro de gravidade ontológico do 
objeto considerado: em vez de se definir principalmente por sua 
atualidade (uma “solução”), a entidade passa a encontrar sua 
consistência essencial num campo problemático (LÉVY, 1996, p.6).

Com o mundo digital, as coisas mudaram bastante. 

O modo de ler livros, de pesquisar na enciclopédia, ouvir 

músicas, assistir à TV, conhecer pessoas e fazer amizades – 

bem como o de ensinar e aprender, tema que é nosso objeto 
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de atenção no presente texto – foram modificados com o 

mundo virtual.  Para Cannito (2010), graças ao ambiente 

digital e à sua maneira de organizar as informações, foi-se 

permitido aos usuários criarem sua própria linearidade. “No 

mundo digital, nenhum caminho está pronto e cada nova 

combinação de informações é uma narrativa instantânea 

construída pelo usuário em gigantesco mar de possibili-

dades” (CANNITO, 2010, p.80).

Para diversos pensadores, a internet proporciona uma 

liberdade antes nunca sonhada, porque permite ao usuário 

estar conectado o tempo todo com pessoas de vários lugares 

do mundo e ao mesmo tempo; permite realizar trabalhos ou 

estudar sem ser obrigado a estar geograficamente no local 

e no tempo determinados. A virtualização é, em suma, “o 

desprendimento do aqui e agora” (LÉVY, 1996, p.6). É o que 

não está “presente”, mas é “real”. 

Para exemplificar, podemos pensar em um grupo de 

pessoas que fazem parte de uma página nas redes sociais. 

Elas conversam, compartilham textos, fotos, vídeos, ideias, 

discutem assuntos do mesmo interesse, porém não precisam 

estar juntas fisicamente para fazer isso. Cada um está em 

um lugar diferente, postando coisas ou comentando por 

meio de seus celulares, tablets ou computadores pessoais. 

Essas pessoas não estão presentes geograficamente, mas 
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elas existem, suas discussões e interesses são reais; a dife-

rença é que estão unidas pelo virtual. 

Precisamente, o fato de não pertencer a nenhum 

lugar, de não frequentar um espaço designável (onde ocorre 

a ligação telefônica?), de ocorrer apenas entre coisas clara-

mente situadas, ou de não estar somente “presente” (como 

todo ser pensante) – nada disso impede a existência (LÉVY, 

1996, p.7).

Alguns dos integrantes do grupo podem até se 

conhecer pessoalmente e ter algum contato mais íntimo, 

mas, no momento que estão em seus computadores, a 

presença passa a ser virtualizada. Esse exemplo demostra 

que o virtual também foi capaz de alterar as relações 

humanas e coletivas. Algumas pessoas chegam ao exagero 

de preferir o mundo virtual ao “concreto”: vida social, relacio-

namentos, compras online. Porém, esta não é a discussão 

que vamos travar neste artigo.

Como vimos, a digitalização não corresponde 

somente a uma evolução técnica, mas também a uma 

transformação profunda nos modos de pensar, criar, 

construir e se relacionar dos indivíduos. Na verdade, essa 

digitalização ou virtualização das coisas e das pessoas vem 

evoluindo a cada dia com o que Jenkins (2009) definiu como 
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“convergência midiática”; hoje, é possível se virtualizar em 

qualquer lugar. Não é mais necessário ter um computador 

pessoal em casa ou no trabalho para estar conectado, a 

conexão é instantânea, também, nos aparelhos de celular 

ou em tablets. 

Multifuncionais, os aparelhos celulares permitem 

uma série de funções, além de ligações. Nele, podemos 

assistir a programas televisivos, ouvir músicas, acessar 

redes sociais, sites jornalísticos, ler livros, enviar e-mails, 

bater papo online com amigos ou colegas de trabalho e 

fazer ligações por vídeos, entre muitas outras funções. 

Como alerta Jenkins, a convergência não corresponde 

somente à especialização de mídias e dispositivos, mas 

também a um novo modo de pensamento e conectividade 

de conteúdos, informações e narrativas.

Cada meio de comunicação tinha suas próprias e distintas funções 
e seus mercados, e cada um era regulado por regimes especí-
ficos, dependendo de seu caráter: centralizado, descentralizado, 
marcado por escassez ou abundância, dominado pela notícia 
ou pelo entretenimento, de propriedade do governo ou de inicia-
tiva privada. (...) Diversas forças, contudo, começaram a derrubar 
os muros que separam esses diferentes meios de comunicação. 
Novas tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo 
fluísse por vários canais diferentes e assumisse formas distintas no 
ponto de recepção (JENKINS, 2009,p.38).

As tecnologias digitais mudaram a sociedade como 

um todo, tanto nas esferas da cultura como nas do consumo. 
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Não à toa, Jenkins dirá que a cultura participativa – ou seja, 

a construção coletiva e dialogada de conhecimentos, subs-

tituindo em algumas instâncias o processo de concen-

tração da produção de, gerando a passagem do consumo à 

produção e a emergência do “prosumidor”, em oposição ao 

consumidor passivo –, a inteligência coletiva, que podemos 

entender como essa capacidade de construção de novos 

conteúdos a partir daqueles que são difundidos em mídias 

no modelo linear/tradicional, e a formação de comunidades 

de conhecimento são marcas de um ambiente no qual o 

digital possui cada vez mais força.

Certamente, essa perspectiva de entusiasmo com as 

mídias eletrônicas e os recursos de comunicação da atuali-

dade não é consenso: como indica Coelho (2002), autores 

como Jean Baudrillard interpretam “a expansão da comu-

nicação virtual como um elemento da implosão do social” 

(COELHO, 2002, p.118). Para Coelho, a perspectiva de 

Baudrillard indica que “a precedência das imagens” (da 

dimensão formal, dos significantes) frente à realidade invia-

biliza a circulação social do sentido, ponto um fim à comuni-

cação e à era moderna” (COELHO, 2002, p.119).

Enquanto, para Levy, a virtualização e a “desterrito-

rialização” são marcas de uma sociedade em mutação, 

na qual a ruptura dos limites espaço-temporais é evidente 
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e a informação se torna mercadoria de elevado valor, Jean 

Baudrillard verá os tempos atuais como o fracasso de um 

projeto da Modernidade: o controle social e a existência de 

um modelo de pensamento racional, que compreende rela-

ções de coerência com a realidade. “ A sociedade contem-

porânea não é composta por sujeitos sociais diferenciados, 

mas pela massa (homogênea/indiferenciada), incapaz de 

distinguir o real do imaginário” (COELHO, 2002, p.123).

Passado esse primeiro momento de reflexões sobre o 

digital, no próximo capítulo, trataremos da convergência midi-

ática, sobretudo no ambiente da TV Digital Interativa. Vamos 

responder à questão de como o digital mudou a maneira 

de assistir e de se fazer televisão, utilizando conceitos de 

teóricos como Jenkins (2009) e Cannito (2010).

A TV NA ERA DIGITAL

Desde que foi criada, a televisão causou muitas 

mudanças no cotidiano social, na maneira como as pessoas 

se relacionam e veem o mundo. Mas ela também se modi-

ficou, porque a sociedade está em constante transformação 

e, de certa maneira, exigiu que a TV se adequasse aos novos 

tempos.  Vieram as cores, o controle remoto, o home theater, 
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a imagem de cinema e agora, presenciamos a TV se tornar 

digital e on demand.

A tecnologia evoluiu: a imagem digital ganhou em precisão e 
recursos de criação e montagem; a oferta de receptores domés-
ticos inclui hoje várias opções de tela, que vão do widescreen (o 
“cinema em casa”) à tela do celular. Isto significa que muito se 
pôde avançar na construção e criação das imagens e na forma-
tação dos produtos. A televisão trabalha hoje com padrões sofis-
ticados, e superou há muito a mera transmissão de imagens do 
mundo: ela fabrica suas imagens e um mundo próprio. Cria cená-
rios, formas, movimentos; recupera e reedita trilhas sonoras e musi-
cais; acoplada aos novos recursos multimídia, gera imagens e sons 
criativos e inusitados (FRANÇA, 2006, p.5).

Entretanto, a discussão vai além da qualidade técnica 

do aparelho; ela também passa pela programação, pela 

produção de conteúdo, principalmente quando se trata da 

sobrevivência da TV aberta, e pelo relacionamento de mão 

dupla – de influência e absorção de temáticas sociais – que 

se estabeleceu entre a televisão e a sociedade brasileira. 

De acordo com França (2006), a televisão cumpre um 

papel social polivalente. É através dela que a maior parte dos 

brasileiros se informa, se emociona, por meio de telenovelas 

e filmes; tem seus momentos de lazer e entretenimento ao 

assistir ao futebol ou ao programa de auditório. Além disso, é na 

TV que os brasileiros se veem e se reconhecem. Na televisão, 

culturas e sociedade são retratadas. Há uma identificação das 

“tribos”, por meio da imagem. Agora, com a convergência e a 
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TV digital interativa, o papel social da televisão é ampliado, o 

que confirma a afirmação de Jenkins (2009) de que a conver-

gência não é só uma mudança tecnológica. 

No Brasil, as emissoras comerciais, conhecidas como 

TV aberta, já estão tentando se adaptar à nova realidade da 

TV digital e da convergência de mídia. Além de adaptar suas 

programações para diferentes plataformas, elas buscam 

conteúdos com linguagens mais objetivas, que prendam 

um espectador que não tem tempo a perder durante o seu 

trajeto para o trabalho, por exemplo.

As emissoras brasileiras de TV aberta pouco a pouco 

avançam na convergência de mídias, adaptando seus 

conteúdos a diversas plataformas. As emissoras Globo, 

SBT, Record e Band, as maiores do Brasil, já possuem 

aplicativos disponíveis para celular dos sistemas Android, 

IOS.  Por meio deles, os usuários conectados à internet 

podem assistir à sua programação favorita em qualquer 

lugar. Cannito (2010) afirma que a TV Digital visa oferecer 

conteúdo que agradem ao público, potencializando as 

qualidades e tornando-a mais atrativa.

O download dos apps é gratuito e possibilita ao 

usuário navegar pelos conteúdos e até interagir com as 

programações. No caso do Gshow, da Globo, os usuários 
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podem acompanhar programas de entretenimento, notí-

cias, reality shows, seriados e programas de variedades e 

das novidades de bastidores de gravações. Também estão 

disponíveis webséries, receitas e games.

Já o app TV SBT disponibiliza todo o catálogo de 

vídeos (inclusive conteúdos de algumas emissoras regionais, 

tais como as de Brasília, do Rio de Janeiro e do Rio Grande 

do Sul), detalhes da grade de programação, lembretes de 

início do programa na TV, informações de bastidores dos 

programas e as últimas novidades, além da transmissão ao 

vivo do sinal e de coberturas especiais, como o Teleton. Cabe 

destacar que, no caso do SBT e da Band, a programação 

e os principais conteúdos são disponibilizados, integral ou 

parcialmente, no YouTube, e, no caso de alguns programas 

– como telenovelas e reality shows –, há disponibilização da 

programação no site de streaming de conteúdos Netflix.

Essa preocupação das emissoras em adaptar seus 

conteúdos para os sistemas de celular demostra o quanto é 

necessário para estas empresas acompanhar as evoluções 

tecnológicas. Isso ocorre porque as pessoas mudaram sua 

maneira de assistir televisão.

Newton Cannito (2010), em um estudo que ainda se 

localizava na gênese e nos primeiros passos da TV digital no 
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Brasil, observa que as mídias não podem permanecer sepa-

radas, já que tudo é conteúdo digital. Ele acredita que todos 

os ramos da comunicação, logo, estarão interligados, porque 

é um movimento que já existe e de certa maneira tornou-se 

obrigatório no mundo digital. Além de obrigar as emissoras 

a adaptar seus conteúdos para diversos suportes midiá-

ticos, o movimento faz com que as emissoras comecem a 

pensar em mudanças em suas grades de programação e na 

técnica de organização das programações, já que a internet 

não é linear e os usuários escolhem sua programação e a 

consomem a qualquer hora e a qualquer dia.

Grades e comerciais

Antes da televisão digital, as produções televisivas 

eram todas pensadas no comercial, na lucratividade. Por 

exemplo, novelas com conteúdo mais “picante” e polêmicos 

(sexo, violência, etc.) eram exibidos a partir das 21 horas, 

horário considerado de maior audiência, porque o telespec-

tador estava mais disposto a ficar na frente da televisão. Por 

ter mais audiência, havia mais publicidade, mais merchan-

dising e, consequentemente, maior lucro para a emissora. 

Para organizar horários e dias de cada produto, as 

emissoras criaram as grades de programação, facilitando a 
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vida do telespectador que podia se programar para assistir a 

algum programa de seu interesse. Essas grades não servem 

apenas para o telespectador, mas para organizar o trabalho 

das agências de publicidade que se baseiam nestas infor-

mações para lançar algum produto que tenha a ver com as 

características da programação, do seu público-alvo e do 

horário de exibição.

Segundo Cannito (2010, p.81), “as transmissões de 

entretenimento eram orientadas por patrocinadores, cada 

rede sempre buscando o maior número possível de teles-

pectadores”. Esse tipo de organização ocorre apenas nas TV 

abertas; já na internet, em aplicativos de TV, como GShow, 

em que o usuário determina a hora e o que vai assistir. Com 

isso, a grade de programação tem seu sentido profunda-

mente transformado.

França (2006, p.10) acredita que a televisão cumpre 

diversos papéis na sociedade, entre esses, está o estímulo 

à publicidade. “Através da publicidade direta e indireta, 

ela nos estimula para o mundo do consumo; cria modas, 

suscita necessidades de toda ordem (relacionadas com a 

aparência, valores, bens de consumo)”.

As modificações trazidas pela era digital para a tele-

visão não significam, necessariamente, que a publicidade vá 
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deixar de existir, mas obrigam as emissoras e agências a 

repensar seus modelos. 

A convergência remodela tudo: da linguagem à organização das 
empresas, que estão revendo seu plano de negócios e reorga-
nizando o seu modelo de produção. Uma tendência crescente 
no mundo da convergência é o desenvolvimento de produtos e 
serviços cruzados entre empresas de diferentes setores da indús-
tria de comunicação e entretenimento (CANNITO, 2010, p.84).

Repensar a televisão na Era Digital vai além da audi-

ência. É necessário criar produtos de interesse dos usuá-

rios a fim de que eles sintam vontade de consumir aquele 

conteúdo, afinal, a escolha sempre será dele e não mais 

da ‘imposição’ de uma grade de programação que deter-

mina o que ele deve assistir tal programa e tal horário. Além 

disso, é necessário repensar os modelos de negócios, 

incluindo modos de funding e estratégias de captação de 

clientes. Isso inclui, ainda, o desenvolvimento de produtos 

com a linguagem televisiva para suportes digitais, como é o 

caso dos serviços de streaming de redes como Netflix e dos 

conteúdos desenvolvidos para plataformas como o YouTube 

– como discutiremos em nossa análise.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E PRÁTICAS DE 
EDUCOMUNICAÇÃO

A educação a distância (EAD) ganhou espaço no Brasil. 

A cada dia, novos estudantes fazem opção pelo método, prin-

cipalmente no âmbito dos cursos superiores. Vários fatores 

contribuíram para este resultado, como o acesso facilitado à 

internet, a metodologia, a melhoria gradual na qualidade do 

ensino, os valores e o horário mais flexível. 

Dados do Censo de Educação Superior 2014 apontam 

crescimento nos cursos EAD em todo o Brasil. Foi registrado 

aumento de 15,7% entre 2012 e 2013. A modalidade passou 

a ser vista como uma maneira de levar o ensino superior a 

todos os lugares, tanto para áreas urbanas quanto rurais. 

Unir educação com meios de comunicação sempre 

foi uma alternativa para democratizar e dar acessibilidade 

a informações e conhecimentos. A solução encontrada por 

educadores e pesquisadores não é nova e, a cada ano, vai 

ganhando novas formas. Citelli (2008) afirma que, ainda 

na década de 1950, o rádio tinha uma enorme importância 

cultural, informativa e educacional.

Cabe-nos observar o fato de que vivíamos em um país com quase 
75% da população no campo. O analfabetismo endêmico, a 
maneira de um processo de igualdade pelas avessas, atingia 80% 
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da população. Em tal contexto, o rádio parecia atender plenamente 
a uma cultura de baixo letramento, em que tradição oral se impunha 
e provocava equilibrado casamento entre a voz do enunciador e 
audição dos enunciatários (CITELLI, 2008 p.67).

Girardello e Orofino (2012, p. 25) argumentam que “a 

relação entre comunicação e educação no Brasil se consti-

tuiu bem antes que termos como ‘mídia-educação’, educo-

municação’ ou mesmo ‘educação para as mídias’ entrassem 

em circulação geral entre nós”. As pesquisadoras consi-

deram a obra de Paulo Freire, a partir dos anos de 1960, 

precursora na construção de uma teoria da educação como 

prática social, em diálogo com a comunicação e a cultura. 

Em tempos atuais, a televisão e a internet passaram a 

ter um grande papel na educação. Estas mídias ampliaram 

o alcance da educação e despertaram o desejo de aprendi-

zado de seus usuários, sempre ávidos por aprender coisas 

novas. No mundo infinito da rede mundial de computadores, 

é possível aprender de tudo, como cozinhar, fazer reparos 

em casa, costurar, pintar ou aprender a tocar algum instru-

mento, entre outras coisas. 

Todas as possibilidades citadas independem da 

presença formal de um professor (ensino convencional) ou 

de um tutor (EAD). O aprendizado pode ser encontrado facil-

mente na TV online YouTube, sem restrição, sem senha de 

acesso.  Para estudar, é só clicar e ter vontade de aprender.
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Novas abordagens têm surgido em decorrência da utilização cres-
cente de multimídias e ferramentas de interação a distância no 
processo de produção de cursos, pois com o avanço das mídias 
digitais e da expansão da Internet, torna-se possível o acesso a um 
grande número de informações, permitindo a interação e a cola-
boração entre pessoas distantes geograficamente ou inseridas em 
contextos diferenciados (ALVES, 2015, p. 84)

Na educação contemporânea, a mídia é essencial 

para o desenvolvimento das aulas. Entre as mídias, as mais 

utilizadas são vídeos e internet. O vídeo foi o primeiro a cair 

no gosto dos professores e estudantes, porque une imagem 

e áudio. Já a internet combina esse atributo ao dinamismo 

e ao mundo de possibilidades para a pesquisa de dados. 

“A popularização da internet e o custo reduzido das filma-

doras e máquinas digitais conferiram às pessoas a possibi-

lidade de produzir e distribuir o próprio material audiovisual” 

(VICENTINI E DOMINGUES, 2008, p.3).

De acordo com os estudiosos, esses meios de comu-

nicação, juntamente com a fotografia, as artes e a literatura, 

agregam sofisticação ao ensino-aprendizagem e propor-

cionam vivência e interatividade.

Adotar estratégias de ensino utilizando a tecnologia 

torna-se um método eficaz quando o professor sabe utilizar 

as ferramentas disponíveis. O problema de uma boa parte 

dos profissionais da educação é não saber como aplicar 
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vídeo, internet e outros recursos da comunicação na sala 

de aula. Os que se interessam nessa aplicação percebem 

que seus alunos se interessam ainda mais pelo aprendizado 

(VICENTINI E DOMINGUES, 2008).

Em um mundo no qual se consome cada vez mais 

conteúdo audiovisual, é normal professores e estudantes 

estarem atentos às tecnologias voltadas para essa ferra-

menta. Os meios de comunicação agregam qualidade às 

experiências dos docentes e é difícil negar os bons resul-

tados que as mídias. Com elas, o aprendizado se torna mais 

rápido, dinâmico e durável.

De acordo com Ferrés (1998), o meio tecnológico não 

substitui o professor, mas promove mudanças significativas 

na pedagogia. A comunicação surge para somar com as 

técnicas didáticas. 

As tecnologias digitais nos espaços educacionais provocam uma 
mudança na aquisição do conhecimento advindos da realidade 
social, marcadamente pelas novas formas de comunicar e informar 
que rompem com modelos comunicativos seculares, cuja comuni-
cação está inserida em um ambiente de convergência (FERRÉS, 
1998, p.40).

É neste contexto que entra o YouTube. É um site que 

permite postagens de vários tipos de vídeos, dando a qual-

quer pessoa a possibilidade de divulgar ou consumir conte-

údos publicados em escala global.
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Como alternativa em sala de aula, muitos professores 

têm disponibilizado suas aulas no canal do YouTube. Muitas 

dessas aulas fazem tanto sucesso que servem de auxílio 

para diversos outros estudantes, que nem são alunos do 

professor que postou o vídeo – mas o tema abordado pode, 

também, ajudá-los.

No próximo capítulo, abordaremos com mais deta-

lhes o papel do YouTube na educação, principalmente em 

cursos alternativos, como de música e de instrumentos. Na 

nossa análise, abordamos a percepção de um professor de 

música, que disponibiliza canal no YouTube, além de exami-

narmos os resultados de uma pesquisa online feita com 100 

usuários no início de 2016, mapeando percepções e cruzan-

do-as aos raciocínios teóricos feitos até o momento.

A EDUCAÇÃO NA TV ONLINE

O YouTube é uma rede social (suporte) ou TV online 

(enquanto linguagem) que tem contribuído para mudanças 

na comunicação, principalmente a televisiva. A ferramenta do 

Google tem obrigado as emissoras a repensar sua maneira 

de fazer televisão, de se relacionar com o espectador e de 

permitir uma atuação mais ativa do público. Por este motivo, o 
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YouTube faz muito sucesso na internet. Qualquer pessoa pode 

gravar um vídeo e compartilhá-lo de maneira fácil e rápida.

Por oferecer um mundo de possibilidades e ser 

um espaço para quem quer inovar, o YouTube é local de 

disseminação de produções artísticas, curtas-metragens, 

programas de humor, vídeos familiares etc. Além disso, 

tem se tornado espaço para a divulgação de profissionais 

de mídia – os vlogueiros e os YouTubers –, que utilizam o 

suporte para gravar e divulgar vídeos sobre temas diversos. 

Também cabe destacarmos, além disso, que o YouTube é 

um importante aliado da educação e de cursos rápidos em 

diversas áreas. 

Para quem não tem tempo e dinheiro ou simplesmente 

tem curiosidade em conhecer algum curso, mas não quer se 

arriscar em se matricular em uma instituição convencional e 

depois se arrepender, o YouTube é o lugar certo.

Com o YouTube é inegável que haja a consumação de um produto 
audiovisual inovador e diferencial. Antes de sua existência ou ante-
riormente à sua experimentação pelo usuário na Internet a possibili-
dade de participação ativa do sujeito-produtor não era igual (BERTI, 
2010, p.6).

Na rede são oferecidos diversos cursos, entre eles de 

música. Por ser um curso complexo, a maior parte das vídeo-

-aulas se destina a iniciantes. Muitos profissionais de música 
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gravam e postam sua vídeo-aula espontaneamente. “É no 

YouTube que muita gente percebe se tem talento e paci-

ência para aprender algum instrumento”, afirma o professor 

de música Tiago Maciel (2016, informação verbal), que há 

quatro anos resolveu postar aulas de violão e guitarra em 

um canal do YouTube que leva o seu nome: “Tiago Maciel 

Music”. As aulas são disponibilizadas gratuitamente e 

abertas aos internautas.

O canal de vídeo-aula não é considerado EAD, mas 

ele serve como complemento para quem precisa apro-

fundar algum tema ou para quem quer iniciar um aprendi-

zado básico, como por exemplo, ter aulas para iniciantes de 

instrumentos. O professor explica que criou o canal, primei-

ramente, por estímulo de seus alunos, que tinham neces-

sidade de rever as aulas. Maciel explica que a maior parte 

de seus seguidores são seus alunos em cursos presenciais, 

poucos são de fora.

Eles queriam revisar as aulas, complementar os assuntos. Com um 
tempo percebi a importância do YouTube para o meu trabalho e para 
o desenvolvimento de meus alunos. Acho que todas as escolas 
deveriam ter um canal profissional no YouTube, que além de auxiliar 
nos estudos, serve como divulgação do trabalho (MACIEL, 2016, 
informação verbal).

Além de postar aulas de música no YouTube, Maciel 

dá dicas sobre instrumentos e lugares para comprá-los e 
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disponibiliza exercícios de treinamento e dicas de gravação. 

Porém, além dos comentários, não há uma interlocução 

direta no canal com estudantes que tentam aprender violão 

ou guitarra só por meio do YouTube.

Os pesquisadores Caetano e Falkembach (2014, p.4) 

defendem o uso de vídeos compartilhados no YouTube na 

sala de aula, porque atraem os alunos e criam interesse 

no processo pedagógico. Para eles, o YouTube também 

se tornou uma TV educacional, apoiando o professor no 

processo ensino-aprendizado.

Auxiliar professores é uma função atribuída pelo 

professor de música Tiago Maciel.  Ele acredita que o 

YouTube jamais irá substituir a relação professor-aluno – 

sala de aula. De acordo com ele, mesmo que haja canais 

do YouTube oferecendo curso completo de música, é prati-

camente impossível aprender a tocar profissionalmente um 

instrumento apenas assistindo a vídeo-aulas pela TV online.

Muita gente curte a página na intenção de aprender a tocar violão 
ou guitarra, mas apenas 10% conseguem aprender somente assis-
tindo as vídeo-aulas. Na minha avaliação, o canal no YouTube 
serve apenas como complemento, não é 100%. Ele não pode ser 
a única ferramenta de ensino nem para música, nem para outro 
tipo de aprendizado. Não é possível por meio do YouTube identificar 
as dificuldades individuais de cada aluno e saná-las. Por isso, é 
bom utilizar esses vídeos apenas como apoio (MACIEL, 2016, infor-
mação verbal).
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Como o próprio professor explica, o YouTube também 

barra na interatividade com os estudantes, no feedback 

professor-aluno. “Esta interatividade com o aluno é um pouco 

complexa. Algumas vezes ele consegue tirar as dúvidas, mas 

na maioria, são necessárias aulas presenciais para que o 

estudante possa ser avaliado individualmente pelo professor 

de música” (MACIEL, 2016, informação verbal).

Para além da música e de outros campos artísticos, a 

ferramenta é utilizada para compartilhar diversos conteúdos, 

entre eles noticiosos, de comédia e educacionais. Temas 

educacionais fazem tanto sucesso que o Google lançou uma 

plataforma de vídeos educacionais: YouTube Edu. Nela, são 

encontrados diversos conteúdos para os ensinos básico, 

médio e superior.

Segundo Flavia Simon, diretora de marketing do 

Google, o Brasil é o primeiro país fora dos Estados Unidos 

a fazer parte da iniciativa YouTube Edu. Um dos principais 

objetivos do projeto, de acordo com a executiva, é estimular 

a produção de conteúdo educacional de qualidade para a 

internet. De acordo com a diretora de marketing, a plata-

forma é aberta, e qualquer educador pode submeter o canal 

para avaliação. Os professores que já tiveram os canais 

aprovados podem incluir material sem precisar passar pela 

curadoria novamente.
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Durante os seus estudos sobre educomunicação, 

Citelli (2008, p.72) afirmou que as ferramentas midiáticas, 

conhecidas como escolas paralelas -  televisão, rádio, jornal, 

redes sociais, blogs e YouTube – pressionam o sistema 

formal de ensino, requisitando práticas e compreensões 

não mais circunscritas ao discurso pedagógico. Nossa pers-

pectiva é que a pesquisa poderá revelar a importância do 

YouTube para a educação alternativa, que seriam os cursos, 

como o de música e instrumentos.

ANÁLISE: PERSPECTIVA EDUCACIONAL DO 
YOUTUBE 

Desde o início desse trabalho, viemos constatando 

a importância do digital para o mundo contemporâneo. 

Amizades, trabalhos, estudos: tudo é encontrado nas mídias 

digitais. Em apenas um clique, os usuários da internet 

podem encontrar o que e quem quiser. O YouTube faz parte 

desse mundo virtual, e o que era apenas para ser um canal 

de compartilhamento vídeos tornou-se também um site para 

ensinar e aprender.

De acordo com Berti (2010), o Brasil é um dos maiores 

compartilhadores de vídeo do mundo e um dos países que 
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colocam o YouTube como um dos sites mais acessados do 

planeta. Como informamos no capítulo anterior, o YouTube 

não se destaca apenas por ter filmes familiares e pessoais 

(como vlogs). Profissionais da educação têm utilizado essa 

ferramenta frequentemente entre seus alunos e, também, 

para cursos rápidos, em que os interessados não neces-

sitam se matricular formalmente ou pagar alguma taxa.

Alguns amadores ou profissionais que passaram a usar o YouTube 
como vitrine do que fazem ou pensam se transformaram no que 
conhecemos como YouTubers. Eles são produtores de conteúdo 
audiovisual que construíram o próprio canal e aprenderam a 
dominar características decisivas para fazer sucesso na rede 
mundial de computadores (CARREIRA, 2015, p.2).

Para conhecermos mais sobre essa alternativa de apren-

dizado oferecida pelo YouTube, realizamos uma pesquisa por 

meio do site especializado Survio2.  A pesquisa foi elaborada 

com nove questões, que foram respondidas por 100 pessoas 

entre 19 e 45 anos de idade, pertencentes às classes socioe-

conômicas B e C, durante março e abril de 2016.

Entre as perguntas da pesquisa estão: “Você já utilizou 

alguma vez o YouTube para aprender a tocar algum instru-

mento musical?”, “Você acredita que é possível aprender 

a tocar instrumento acompanhando tutoriais no YouTube?” 

e “E cozinhar ou resolver problemas domésticos? Você 

2. http://www.survio.com/br/

http://www.survio.com/br/
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conhece alguém que utiliza o YouTube como ferramenta de 

aprendizagem?”. 

Em linhas gerais, constatamos que as vídeo-aulas do 

YouTube são utilizadas por 92,4% dos entrevistados para 

algum tipo de aprendizagem, como fazer receitas e resolver 

problemas domésticos. Dos entrevistados, 62,9% estão 

inscritos em tutorial de culinária e soluções domésticas. 

Das pessoas que afirmaram utilizar os vídeos do YouTube 

para aprendizagem, 95,2% confirmam a eficácia dessa ferra-

menta para um ensino alternativo e rápido.

Para o universo de usuários que consultamos, 

aprender no YouTube é rápido e fácil; além disso, a ferra-

menta serve como incentivo para aprofundar algum apren-

dizado. Outros entrevistados afirmaram que as vídeo-aulas 

possibilitam, ainda, retornar ao trecho que não foi entendido 

quantas vezes o usuário quiser – o que comumente não é 

possível no espaço-tempo limitado das experiências de sala 

de aula.  

A pesquisa em tela trouxe duas dimensões: a primeira 

diz respeito a teoria de como a comunicação é um aliado 

importante para professores e estudantes. A segunda se 

refere a prática da ferramenta YouTube como facilitador do 

ensino-aprendizagem, principalmente para quem procura 
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um curso alternativo ou quer aprender coisas do cotidiano 

de uma casa, como trocar lâmpadas, consertar ou reformar 

algum móvel, entre outras possibilidades.

Dentro desse contexto, está o ensino da música e 

de instrumentos. Por meio de vídeos tutoriais disponíveis 

no YouTube, é possível ter noções básicas de como tocar 

qualquer instrumento de interesse do usuário. Só para se ter 

uma ideia do sucesso desse tipo de vídeo-aula, o YouTube 

oferecia, até abril de 2016, 277 mil vídeos entre nacionais 

e internacionais com tutorial para aprender a tocar instru-

mentos. Alguns desses canais ultrapassam a marca de dois 

milhões de visualizações, por exemplo, o canal “ Como tocar 

Guitarra Principiantes “LECCIÓN 1” (HD) Guitarra Acústica 

CURSO COMPLETO – Christianvib”3, que tem quase quatro 

milhões de acessos.

Na pesquisa realizada no site Survio, das 100 pessoas 

que responderam aos questionários, 52,4% usam o YouTube 

para aprender a tocar instrumentos; 98,1% acreditam que 

é possível aprender a tocar alguns instrumentos somente 

assistindo as vídeo-aulas disponibilizada no site de compar-

tilhamento; 79% dos entrevistados estão inscritos em algum 

canal de tutorial de música. Dessas pessoas entrevistadas, 

3. https://www.Youtube.com/watch?v=S_9xE85QIFI

https://www.Youtube.com/watch?v=S_9xE85QIFI
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35,2% afirmam ter assistido mais de 30 tutoriais no YouTube; 

30,5% acompanharam as vídeo-aulas entre duas a 10 vezes; 

28,6% assistiram os vídeos mais de 10 vezes e 5,7% assis-

tiram as vídeos-aulas de música apenas uma vez. 

Ainda na pesquisa foi possível saber que 86,7% dos 

entrevistados conhecem alguém que utiliza YouTube como 

ferramenta de aprendizagem.

A partir dessa pesquisa, identificamos os hábitos midi-

áticos em larga escala. Percebemos, o quanto as pessoas 

utilizam cada vez mais a internet e as ferramentas que ela 

oferece para satisfazer suas vontades e para conhecer um 

“mundo novo”. Como dizia Lévy (1996), já não se faz neces-

sário estar geograficamente em um lugar para conhecê-lo, 

ou numa sala de aula para aprender – ou na empresa para 

participar de uma reunião. O virtual oferece diversas possibi-

lidades para quem quer explorar o mundo digital, conhecer e 

aprender coisas novas.

As vídeo-aulas no YouTube surgem para comprovar 

a teoria de Lévy (1996) de como a comunicação digital está 

presente no nosso cotidiano. O interessante desta pesquisa 

foi descobrir que, mesmo buscando conhecimento na 

internet, os usuários reconhecem que os tutoriais servem 

apenas de auxílio e incentivo, reconhecendo que o professor 
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é essencial e insubstituível. Para eles, a ferramenta ajuda 

a fixar o aprendizado e incentiva o usuário a aprofundar o 

ensinamento que acessou de maneira básica no YouTube. 

Outros acreditam que os canais tutoriais disponíveis no 

YouTube possibilitam a pessoas de baixo poder aquisitivo 

aprender e compartilhar conhecimento.

Tudo isso demonstra que as mídias e a internet não 

disputam espaço com professores, mas vêm para somar e 

dar mais qualidade ao ensino-aprendizado, além de demo-

cratizar a educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, buscamos respostas sobre o papel 

da TV online YouTube como ferramenta de aprendizado. 

Para isso, utilizamos diversas teorias do mundo digital e da 

educomunicação e do audiovisual, que nos demonstraram 

que a comunicação é uma grande aliada dos professores e 

dos estudantes.

Para conhecermos na prática como o YouTube 

contribui para o aprendizado e, também, para dar alternativa 

a quem quer adquirir informações com rapidez e praticidade, 
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foi realizada uma pesquisa no site Survio, a fim de saber 

quantas pessoas utilizam os tutoriais do YouTube como 

curso alternativo – e como enxergam esse processo –, com 

foco no ensino da música e de instrumentos. Os resultados 

demonstraram que a maioria absoluta dos participantes 

da pesquisa acompanha vídeo-aulas de música em algum 

canal do YouTube, avaliando positivamente as utilidades 

educativas da ferramenta.

A pesquisa nos ajudou a comprovar o papel impor-

tante do YouTube para a democratização do aprendizado, 

atuando como potencial ferramenta de apoio para os 

educadores e de fixação da aprendizagem para os alunos. 

Acreditamos, com base nas reflexões aqui tratadas, que não 

se pode ter o YouTube como concorrente, mas sim como 

apoiador e auxiliador do processo de aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, a internet e o mundo 

digital estão integrados ao universo da televisão, e um 

novo segmento está surgindo, onde podem ocorrer várias 

mudanças no comportamento dos telespectadores. O sinal 

digital, as telas grandes, aplicativos, interatividade e entre 

outros estão criando um novo perfil de telespectador, um 

telespectador ativo. Sendo esse, mais participativo, mais 

antenado com o que ocorre no mundo audiovisual.  Desta 

forma ele se torna mais crítico e mais ativo nas ferramentas 

audiovisuais e de interação.

Se antigamente o único poder que o telespectador 

tinha era somente trocar de canal, agora sua importância é 

bem maior, pois poderá interagir com o conteúdo e inúmeros 

aplicativos que os televisores Smart possuem.

Com todas essas mudanças e novidades, este trabalho 

foca em como os usuários estão assistindo televisão. Será 

que estão interagindo, será que todos os mecanismos dispo-

nibilizados estão sendo consumidos pelos usuários?

Existem estudos sobre a Tv digital e expectativas 

para seu futuro. No entanto, no repertório de referenciais 

teóricos pesquisados como base para este capítulo não 
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foram encontrados estudos realizados a campo com os 

consumidores deste produto para ver qual utilização é feita 

das interatividades propostas pelo padrão de transmissão 

e interação da Tv digital. Desta forma este estudo se 

torna importante para além de verificar de que forma os 

telespectadores estão utilizando essas ferramentas.

Para compreender a problemática e os objetivos 

deste estudo, foi realizada uma pesquisa de recepção, pois 

conforme Fígaro (2000) este método de pesquisa se torna 

eficiente para estes casos, onde se pretende obter do público 

alvo a resposta mais concreta sem sofrer nenhuma interfe-

rência, seja do local da entrevista, seja dos temas abordados 

conjuntamente com outras pessoas, que poderia ocasionar 

um estranhamento e um receio em responder com total 

sinceridade as questões pretendidas neste estudo. A técnica 

utilizada foi a pesquisa qualitativa como o público que possui 

esses televisores em casa e que utiliza com certa frequência, 

para que assim o estudo tenha uma fidelidade maior para 

com o tema abordado. Como pré-requisito os entrevistados 

tinham que ter televisores com tecnologia SmartTV, porque 

estes possuem, além das opções e funções da transmissão 

e interação da Tv digital brasileira, também acesso a internet 

e diversos aplicativos, os quais proporcionam interatividade 

de diversas maneiras.
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A utilização de autores como Fernando Antônio 

Cronomo (2004), Nilton Canito (2009), Henry Jenkins (2009) 

entre outros serviram como base para este estudo, por serem 

os pesquisadores mais atentos a estas inovações tecnoló-

gicas. É a partir deles que este estudo foi criando sua teia 

e desta forma procurando englobar os diversos aspectos 

contidos neste universo da tecnologia interativa audiovisual.

Constatou-se que embora uma parte da tecnologia 

já esteja disponível para os usuários, eles ainda têm pouco 

interesse e pouca participação neste universo da interativi-

dade com os conteúdos audiovisuais criados pelo modelo 

de transmissão digital brasileiro. Seja por falta de informação, 

seja ainda por serem poucos os programas que se utilizam 

desta tecnologia para se comunicar com os telespectadores. 

O que mais eles buscam de interação é com aplicativos 

dispostos nos equipamentos e com o acesso à internet.

A contribuição científica e social deste estudo é obser-

vada diante das mudanças que estão ocorrendo em várias 

áreas da comunicação. Desta forma, o estudo tem como 

proposta uma reflexão para novos projetos a fim de conhecer 

com mais profundidade a realização da interatividade que ao 

longo do tempo as emissoras irão realizar.
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A TELEVISÃO DIGITAL BRASILEIRA

A televisão é um veículo que está constantemente 

em processo de evolução. Desde o surgimento do primeiro 

canal de televisão em 19361 até os dias atuais, a televisão 

ganhou cores, controle remoto, uma enorme variedade de 

canais, deixou de transmitir por CRT (tubos de raios cató-

dicos) e passou pelo plasma, LCD (tela de cristal líquido) 

e agora estamos nas telas de LED (emissão de luz através 

de diodos). Com o avanço da tecnologia a televisão se 

modernizou e passou a ser totalmente digital. Atualmente 

nas transmissões da TV brasileira, para que seja possível 

receber o sinal digital é preciso a instalação de um aparelho 

conversor de sinal conhecido como setup box ou URD 

(unidade receptora decodificadora). Este setup box é um 

computador que fará a conversão do sinal do sistema 

analógico para o digital, até que todas as transmissões 

sejam totalmente digitais. A televisão possibilitará também 

a utilização da interatividade como: o acesso a informações 

extras enviadas pelas emissoras, a realização de compras e 

a participação ao vivo em programas.

1. Primeiro canal de TV, a BBC de Londres, fundada em 1936. Fonte: MONTEZ; 
BECKER, 2004).
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Após um período de pesquisa, no ano de 2006 o 

governo brasileiro anunciou a escolha do sistema japonês 

ISDB–T como base para o desenvolvimento do Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD), e o início 

das transmissões em sinal digital foi realizado no dia 02 de 

dezembro de 2007, segundo dados do site oficial da TV 

digital brasileira. A intenção do novo modelo de TV digital é 

proporcionar a inclusão digital, mas para isso todos preci-

sarão ter acesso à internet e com uma velocidade razoável 

para a utilização.

Aproximadamente sete anos depois da primeira 

transmissão, o SBTVD ainda não está completamente 

concluído e se molda conforme o telespectador for adqui-

rindo esta nova tecnologia. De acordo com Monteiro (2002), 

a TV digital brasileira, por ser um veículo com características 

novas, seu sucesso está inteiramente ligado ao que será 

ofertado ao cliente e qual a facilidade que irá ser utilizada e 

a forma com que possibilitará a interatividade.

INTERATIVIDADE

Começou-se a utilizar o termo interatividade com o 

surgimento da computação, ele denomina a relação entre 
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o homem e a máquina, o quanto o indivíduo é capaz de 

modificar e alterar o conteúdo enviado, exibido pelo emissor 

(FERREIRA, 2008). Jonathan Steuer afirma que a interativi-

dade é “o quantum um usuário imediatamente pode atuar 

para modificar o conteúdo de um ambiente computacional 

e, também, na sua forma”. (STEUER, 1993, p.14). Já Pierri 

(1996) define o termo interatividade como uma “participação 

ativa do beneficiário de uma transação de informação”. 

Outros autores como Becker e Montez (2004, p. 12) 

contribuíram para a compreensão das definições do termo 

em diversas áreas.

Interação refere-se ao comportamento de partículas, que interagem 
umas com as outras, alterado o movimento. Para a sociologia e 
a psicologia social, nenhuma ação humana ou social existe sepa-
rada da interação. A meteorologia, área da geografia, se ocupa, 
por exemplo, das interações entre componentes dos oceanos e a 
atmosfera terrestre para avaliar a variação climática no planeta. A 
biologia também explora o conceito nas explicações genéticas. Na 
ciência da comunicação, interação é definida como a relação entre 
eventos comunicativos.

Ferreira (2008) em seu estudo traz um quadro com 

outras definições que auxiliam na compreensão deste termo 

em diferentes áreas.
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Tabela 1: Conceitos de interatividade

Computação Extensão que um usuário pode atuar imediatamente na 
modificação do conteúdo de um ambiente computacio-
nal e também, em sua forma (STEUER, 1993, p.14).

Filosofia É a ação recíproca entre um ser vivo e outra realidade, 
de maneira que ambos resultem afetados e unidos em 
benefício do aperfeiçoamento mútuo. (BARRIO, 2003, 
p.14).

Comunicação A medida da habilidade potencial da mídia em permitir 
que o usuário manifeste uma influência no conteúdo e/
ou forma da comunicação mediada (JENSEN, 1999, p. 
188).

Fonte: adaptado de Ferreira (2008, p. 66).

Observando estes três conceitos sobre interatividade 

é possível compreender que cada um tem a sua particulari-

dade: na computação o usuário pode modificar e alterar o 

conteúdo; na filosofia o ser passa a participar, compartilhar 

conhecimento e receber de uma forma mais participativa; e 

no conceito de comunicação, o telespectador será ouvido 

e terá uma voz ativa, podendo em alguns momentos acon-

tecer com bastante intensidade, dependendo do programa, 

modificar ou criar novos rumos para o conteúdo em inte-

ração. Unificando estes três conceitos, podemos observar a 

tendência a qual a sociedade será atingida com a interativi-

dade inserida nas televisões digitais.
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Por conta de vários trabalhos realizados, e várias áreas 

pesquisando o mesmo termo, criou-se um leque de signifi-

cados os quais definiram interatividade de várias maneiras. 

Essa interatividade somente está se tornando cons-

tante na televisão por conta destas transformações que esse 

veículo está sofrendo. Com a digitalização, a televisão está 

se tornando mais tecnológica, tanto no sistema de trans-

missão quanto na forma de se fazer televisão, de criar novos 

formatos de programas. 

Desde o preto e branco a televisão procura inovar 

sempre e neste novo século não está sendo diferente. 

Com a chegada da transmissão digital muitas coisas estão 

mudando. Uma mudança que está sendo muito perceptível 

aos olhos dos telespectadores é a qualidade que as imagens 

estão chegando aos domicílios.

Além da melhoria da imagem passando de SDTV 

(Standart Definition Television) para HDTV (High Definition 

Television) a TV Digital, a qual ampliou as funcionalidades 

e qualidade da televisão, trouxe “novos serviços interativos, 

parecidos com o da internet; multiprogramação, a trans-

missão de até quatro programas simultâneos no mesmo 

canal; mobilidade e portabilidade, com recepção do sinal 

em veículos em movimento e também no celular” (CRUZ, 

2008 p.17).
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Observando todos esses aspectos não se pode 

dizer que a televisão é apenas um aparelho que transmite 

imagens. Existe uma relação, entre o conteúdo transmitido 

e o telespectador. Conforme Cannito (2009) aponta em sua 

tese, é preciso compreender a usabilidade da televisão. 

No seu início reunia a família para assistir a um programa 

todos juntos. Com o passar dos anos a televisão se tornou 

mais barata e foi se espalhando para outros lugares da casa 

como os quartos e em algumas casas indo para a cozinha 

desta forma se tornando individual, ou seja, cada um assiste 

ao programa que quiser.

Além deste aspecto social e financeiro, pode-se 

verificar na televisão que ela se tornou um veículo que se 

adapta a vários formatos. Canito (2009) em sua obra aponta 

que a televisão dialoga com a narrativa jornalística, com os 

espetáculos – os quais na televisão são refletidos através 

de programas de auditório – e com relação à ficção, teleno-

velas, minisséries entre outros.

Embora a televisão tenha conseguido se adaptar a 

todos esses formatos, ela continua sendo um veículo de 

fluxo, onde o telespectador se torna passivo às transmissões 

realizadas pela televisão, tendo autonomia apenas para 

trocar de canal. Sendo a transmissão ao vivo ou gravada, o 
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telespectador não tem como escolher o que quer assistir, a 

programação já vem pronta da emissora.

A evolução dos meios técnicos de produção televisiva possibilitou o 
surgimento de novos gêneros e formatos, mas mesmo assim a TV 
não deixou pra trás seus formatos de sucesso: eles coexistem com 
roupagens diferentes e misturados aos novos gêneros, e por sua 
vez, os gêneros e formatos antigos aproveitam recursos técnicos 
dos novos a fim de se renovar, mas não de negar aquilo que já 
representam (CANNITO, 2009, p.

Com a digitalização da televisão, não na gravação dos 

conteúdos, a qual há algum tempo é totalmente digital, mas 

sim quanto à transmissão e aos aparelhos de recepção, ela 

começou a ter uma presença mais participativa na conver-

gência das mídias onde a

Telefonia móvel e fixa, PC, internet, broadcast, TV digital e interativa 
irão formar uma única e integrada plataforma de comunicação. Com 
a convergência de mídias, filmes podem ser baixados da internet 
em todas as partes do mundo e em todos os tipos de aparelhos; 
programas de televisão podem ser vistos no PC; compras podem 
ser feitas pressionando-se um botão no controle remoto; fotos e 
vídeos podem ser captados e enviados por celulares. O usuário 
poderá interagir mais, não somente via computador, mas também, 
via celular e televisão (CANNITO, 2009, p.71).

Com essas intersecções do conteúdo em várias 

mídias, inicia-se uma participação e interação entre os teles-

pectadores e conteúdo, criando assim uma cultura parti-

cipativa2, onde eles agora deixam de ser telespectadores 

2. Termo utilizado por Henry Jenkins em seu livro Cultura da Convergência, página 30.
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passivos e se tornam ativos, podendo opinar e até mesmo 

criar novos desfechos para as histórias.

Embora já existissem programas assim, como, por 

exemplo, o Você decide, onde os telespectadores podiam 

ligar e escolher o final, na verdade o conteúdo já estava pronto, 

apenas exibindo o que o telespectador mais votou. O que 

acontece agora é que a participação desse telespectador se 

torna maior, agora podendo participar ao vivo do conteúdo. 

Programas como “ The Voice Brasil”, “ídolos” e “Superstar” 

são programas que trazem a proposta de interagir o teles-

pectador no exato momento de exibição do programa.

Essa participação do telespectador se torna possível 

na TV Digital, a qual proporcionou a mudança nos hábitos, 

principalmente entre os jovens, de assistir e interagir com 

conteúdos audiovisuais. Jenkins (2009) comenta que a 

chegada da internet com velocidade mais rápida “abriu uma 

comporta aos jovens, cujas paixões estão finalmente sendo 

ouvidas” (JENKINS, 2009, p.322).

Outro motivo em que aponta o desinteresse pela tele-

visão é a questão dos conteúdos que veiculavam. Muitos 

já perderam o interesse e isso pode ser visto nas quedas 

de audiência. Para manter a atenção dos telespectadores, 

os produtores de conteúdos buscam a diversificação e 
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a interação com outras mídias, o que Jenkins chama de 

Convergência das Mídias. Desta forma o telespectador utiliza 

as mídias como um complemento e não como outra opção 

de entretenimento e informação. Muitos pesquisadores 

imaginavam que a tecnologia, principalmente a internet, iria 

acabar com as mídias de massa, um paradigma da revo-

lução digital, mas o que está acontecendo não é isso, é o 

paradigma da convergência onde se “presume que novas 

e antigas mídias irão interagir de formas cada vez mais 

complexas” (JENKINS, 2009, p.33).

A internet proporciona a criação de conteúdo e sua 

socialização. A sociedade contemporânea ganhou voz com 

a chegada da internet. Essa mídia é vista, conforme Jenkins, 

como uma mídia de ação coletiva, onde as pessoas podem 

postar conteúdos e compartilhá-los. Assim, podem ser 

ouvidos, reconhecidos e na medida em que são consumi-

dores, também se tornam produtores. A cultura participativa 

rompe com o velho modelo dos meios de comunicação. O 

século XXI está vivendo um novo modelo de comunicação, 

traz ao telespectador consumidor a possibilidade de criar 

novos conteúdos.

A convergência incentiva a participação e a inteligência 

coletiva dos consumidores (JENKINS p 327). Marshall Sella 

(apud JENKINS, 2009) afirma que com a internet, a televisão 
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deixou de ser uma comunicação de mão única. O teles-

pectador ganhou voz. Um exemplo que podemos observar 

é o vídeo de dois garotos de Santa Catarina (taca-lhe pau 

Marcão)3 onde um garoto grava pelo celular e narra seu 

primo andando de carrinho. O vídeo ganhou enorme reper-

cussão na internet e por isso o garoto participou de vários 

programas de televisão e também foi convidado a narrar um 

comercial de Fórmula 1.

Embora possa parecer um caso isolado, é possível 

notar a televisão participando da convergência, onde através 

da internet foi possível a visibilidade do vídeo criado pelos 

garotos e a televisão utilizando-o para gerar conteúdo.

Tanto para os produtores como para os anunciantes, 

essa convergência está criando uma nova forma de vender 

seu conteúdo, isso está ganhando força, é que dessa 

maneira é possível criar “múltiplas plataformas de vender o 

conteúdo ao consumidor, (…) consolidando a fidelidade do 

consumidor” (JENKINS, 2009, p.325).

Os televisores com a função SmartTV (televisores inte-

ligentes) estão inseridos neste universo da convergência, 

pois possuem todos os recursos necessários para as trans-

3. Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=eeQwPExFNRU. Acesso em 
28/10/2014.

https://www.youtube.com/watch?v=eeQwPExFNRU
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missões e interatividade digital. Eles possuem conexão com 

a internet, o que traz mais recursos, pois possuem diversos 

aplicativos que proporcionam uma reaproximação daqueles 

que têm mais contato com as novas tecnologias.

Não é por hoje a televisão ter conexão com a internet 

que ela se tornará interativa. Desde seu início já teve a inte-

ratividade presente, seja através do telefone ou outra forma, 

mas com a chegada da TV digital, houve uma intensão de 

modernizar e criar novas formas de interação e agora a preo-

cupação é como utilizar a internet de uma maneira diferente 

da convencional para executar essa interatividade. A internet 

na TV não foi criada para fazer trabalhos como escrever um 

texto ou outras operações, mas sim para o entretenimento.

A TV interativa é um sistema que trabalha o diálogo 

entre a emissora e os seus telespectadores, podendo ser 

qualquer forma que permita o telespectador enviar ou criar 

algo a mais, ao invés de simplesmente assistir o conteúdo 

passivamente (GAWLINSKI 2003).

Esta passividade que Gawlinski comentou poder 

existir e o telespectador não perceber e subentender que 

está realmente interagindo. Fernando Crocomo (2004) 

também reforça esta teoria onde analisa que o telespectador 

pode não estar realmente interagindo, mas sim sofrendo 
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uma reação, onde a interatividade não se torna completa, 

pois o telespectador apenas escolhe uma das opções ofere-

cidas pelo programa, ele não tem poder de complementar 

com algum conteúdo novo, mas sim continuar alguma das 

linhas determinadas pelo programa de televisão. Embora 

seja reativa, ou seja, reage aos estímulos dos programas 

essa interatividade é classificada como interatividade de 

baixo nível.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS

O CAMPO CIENTÍFICO

A relação de poder no campo científico citado por 

Bourdieu (1983) traz a questão de que o conflito pelo poder, 

impossibilita que o conteúdo seja totalmente neutro. A partir 

do momento em que essa luta concorrencial (BOURDIEU, 

1983, p. 122) ganha força, a disputa pela dominação e 

monopólio de determinado estudo se torna cada vez mais 

frequente. Existe assim, uma procura por temas que sejam 

interessantes a serem estudados. Bourdieu ressalta que o 

“interesse é o que tem chance de ser reconhecido como 

interessante” (BOURDIEU, 1983 p.125).
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Desta forma, essa busca pelo poder não está somente 

nos autores, mas também em quem irá ingressar em uma 

instituição, buscando assim não adquirir somente o conheci-

mento, mas também a política envolvida neste meio.

A sociedade atual está vivendo transformações signi-

ficativas, deixando apenas de consumir conteúdos locais 

e adquirindo experiências globais. Para Ianni (1994), essa 

mudança é uma transnacionalização do conhecimento cien-

tífico local. “A sociedade global não é a mera extensão quan-

titativa e qualitativa da sociedade nacional” (IANNI, 1994 

p.148) ela começa a ter suas características particulares, o 

estudo começa a se tornar complexo.

Inicia-se uma fase de renovação do conhecimento, 

a sociedade local sendo restrita, controlada, e deixando 

mais simples apreciar seus comportamentos e formas de 

conquistas, já não é mais suficiente para a compreensão do 

todo. Assim um estudo voltado para o mundo globalizado se 

torna necessário. Desta forma Ianni (1994) salienta que “a 

sociedade global apresenta desafios empíricos e metodoló-

gicos [...] que exigem novos conceitos, outras categorias e 

diferentes interpretações”.

Observando o mundo globalizado e suas transfor-

mações, não é mais possível imaginar o estudo focado 
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em apenas uma área do conhecimento. Morin (2004), traz 

a necessidade de uma integração entre as ciências para o 

estudo e análise de um objeto. “Não basta, pois, estar por 

dentro de uma disciplina para conhecer todos os problemas 

aferentes a ela” (MORIN, 2004). É preciso ampliar o olhar ao 

universo no estudo de um determinado objeto, buscar novas 

referências que complementem a análise de um determi-

nado conteúdo, desta forma se constitui um enriquecimento 

da pesquisa.

Nos estudos atuais, serão aceitos aqueles projetos 

que não interferem no conhecimento global, caso contrário 

poderão não ser aceitos, por serem apenas fragmentos de 

uma realidade. “Devemos ecologizar as disciplinas, isto 

é, levar em conta tudo que lhes é contextual, inclusive as 

condições culturais e sociais, ou seja, ver em que meio elas 

nascem, levantam problemas, ficam esclerosadas e transfor-

mam-se” (MORIN, 2004).

Para essa compreensão, adota-se para este estudo 

a inter-poli-transdisciplinariedade (MORIN, 2004), pois a 

partir dela é possível compreender a relação que se adota 

ao utilizar as diversas áreas. No estudo proposto há uma 

necessidade de utilizar áreas do conhecimento de comuni-

cação integrada com tecnologia e comportamentos sociais.



240

A interatividade na TV brasileira por meio da SmartTV

su
mári

o

Bourdieu (1998, p. 693) em sua obra A Miséria do 

Mundo, busca conhecer a “interação entre o pesquisador 

e aquele ou aquela que ele interroga”. É preciso buscar 

através do conhecimento de métodos, uma neutralidade na 

entrevista, onde o entrevistador interfira o mínimo possível na 

resposta do entrevistado.

Realizar entrevista com pessoas conhecidas, ou apre-

sentadas por estas, traz ao pesquisador uma segurança 

e uma liberdade para que não haja uma “comunicação 

violenta”, ou seja, que não haja distorções ou ruídos nas 

informações respondidas, seja pelo ambiente, seja pelo 

assunto tratado.

O método utilizado neste estudo foi o de recepção, 

pois é através dele que é possível compreender o papel dos 

meios de comunicação na vida e no cotidiano da sociedade 

contemporânea (FIGARO, 2000). Esta técnica auxilia o entre-

vistador a tomar uma posição neutra e passando ao entrevis-

tado um agente ativo na entrevista.

O estudo de recepção veio para atualizar o 

pensamento de que a comunicação é apenas para 

transmissão de informação, mostrando que existe o 

envolvimento de várias áreas, como a psicologia, a 

sociologia e questões relacionadas à cultura. Embora os 
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estudos integrem a inter-poli-transdisciplinariedade, não 

se pode esquecer, no caso deste estudo de realizar uma 

análise com uma ênfase na comunicação.

Neste método, a mensagem não é exata, ela possui 

um significado “contingencial, contextual, multirreferencial”, 

pois envolve todos os contextos ao qual o entrevistado está 

envolvido, “a recepção das mensagens não é fixa, determi-

nada, como em teorias funcionalistas” (GROHMANN, 2009) 

o mesmo se aplica ao mediador, o qual tem que ser o mais 

neutro possível para que não haja uma tendência nas afirma-

ções dos envolvidos.

 A técnica utilizada para compreender o obje-

tivo deste trabalho foi a obtenção dos dados por meio 

da pesquisa qualitativa, a qual de acordo com o Instituto 

Multifocus, tem por finalidade observar e analisar as atitudes, 

os comportamentos e as motivações do público alvo. Para 

essa técnica é realizado uma estruturação do roteiro, pelo 

qual as perguntas sejam claras e objetivas. Isto ajudará a 

análise final da entrevista, para que tenha uma padronização 

entre as respostas e facilitando as tabulações e compara-

ções entre outros entrevistados.

De acordo com Oliveira (2010) os investigadores 

“imergem no mundo dos sujeitos observados, tentando 
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entender o comportamento real dos informantes, suas próprias 

situações e como constroem a realidade em que atuam”.

Gold (apud MOREIRA, 2002, p. 52-4), apresenta 

quatro possibilidades de envolvimento entre o observador 

e o entrevistado: 1) participante completo; 2) participante 

como observador; 3) observador como participante; e 4) 

observador total ou completo. Neste estudo será realizado 

o segundo item, onde o observador já realizou uma prévia e 

explicou ao participante sobre a importância deste trabalho 

e que uma resposta verdadeira e concreta, tornará o estudo 

com maior grau de realidade relacionado ao tema abordado.

PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Para este estudo foram escolhidas sete pessoas que 

possuem uma SmartTV, em sua residência ou no trabalho. A 

idade dos participantes escolhida ficou em uma faixa apro-

ximada de 6 anos de diferença, sendo os participantes mais 

novos com 26 anos e o mais velho com 32.

Não foram abordados critérios como classe social, 

nem renda familiar. O estudo não analisará um público 

alvo específico, mas sim as formas que os indivíduos já 
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vivenciaram e a maneira como utilizam a interatividade que 

estes modelos de televisão oferecem aos seus consumidores.

Outro fator que não entra na questão são as marcas 

dos televisores, pois a proposta independe de marca 

e modelo de televisores Smart. O fator principal para a 

obtenção da resposta do problema é a utilização deste 

produto e não modelo que oferecem mais ou menos formas 

de interatividade.

As entrevistas foram realizadas no período de 18 a 

25 de setembro de 2014 e foram entrevistados usuários de 

SmartTV de diferentes áreas, como radialistas, publicitários, 

gerentes em tecnologia da informação e professor. O nome 

dos participantes está sendo preservado e será utilizada 

numeração para cada candidato, mantendo as caracterís-

ticas do perfil.

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este estudo tem por finalidade realizar um levanta-

mento sobre o comportamento dos usuários de SmartTVs, 

verificando de que maneira eles utilizam esses televisores e a 

forma que utilizam a interação proposta por esses aparelhos. 
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O levantamento não aborda nenhuma marca ou modelo 

de televisão e sim a forma com que os usuários entrevis-

tados utilizam-se das ferramentas disponíveis para seu 

entretenimento. 

Outro ponto que essa pesquisa pretende analisar é 

como esses usuários utilizam a interatividade criada pelo 

novo sistema de transmissão digital: se estão interagindo 

com as propostas de interatividade realizada pelas emis-

soras ou se apenas estão assistindo televisão da mesma 

maneira que no sistema analógico.

A primeira pergunta feita aos participantes procurou 

saber com qual frequência eles assistem televisão. Sendo 

que 71,4% assistem televisão todos os dias e 28,6 assistem 

em média quatro vezes por semana. Notou-se que a maior 

parte do público pesquisado tem o hábito de assistir tele-

visão, e conjuntamente com esta resposta, alguns parti-

cipantes informaram os períodos que costumam assistir 

televisão: mais de 50% informou que costuma assistir tele-

visão no período noturno.

A segunda questão foi referente ao acesso à internet 

pela televisão, e o que costumam fazer quando realizam este 

acesso. A maior parte, 85,7%, acessa a internet pela SmartTV, 
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seja para pesquisa ou para assistir vídeos via Netflix4 ou 

Youtube5. A grande demanda dos acessos existe devido à 

facilidade que este modelo de televisão proporcionou, pois 

não há a necessidade de conectar um computador para 

assistir o conteúdo em uma tela maior.

Para compreender um pouco mais o conhecimento 

do público sobre a temática deste trabalho, os participantes 

responderam seu conhecimento sobre o que é interativi-

dade e constatou-se que grande parte dos pesquisados 

respondeu que em relação a SmartTV é ter liberdade de 

customizar da melhor maneira possível os conteúdos 

dispostos nela, deixando assim ao gosto e do melhor jeito 

de utilizar as aplicações. E em relação aos conteúdos trans-

mitidos responderam que interatividade é deixar de ser um 

telespectador passivo e se tornar parte do processo, poder 

opinar e ser ouvido, poder responder as propostas reali-

zadas pelos programas.

 

4. É um software de transmissão da Netflix permite assistir online ao conteúdo da 
Netflix usando qualquer aparelho conectado à internet que ofereça o aplicativo Netflix. 
O software pode variar conforme o aparelho e a mídia, e as funções também podem 
ser diferentes em cada aparelho. Fonte: https://help.netflix.com/pt/node/412.

5. Site de compartilhamento de vídeos.

https://help.netflix.com/pt/node/412
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Em relação à participação da interatividade proposta 

pela televisão digital, apenas 14% disseram ter participado 

de alguma interatividade, ou seja, ter respondido aos temas 

propostos pela emissora.

Já interagi num programa esportivo, mandando pergunta para 
o entrevistado, foi bem legal trabalhar na pauta do programa, 
mandar perguntas, ver qual seria a reação da pessoa.  É legal a 
gente ter esse contato. Porque a gente acaba querendo, como eu 
falei, moldar o conteúdo da nossa forma. Sei lá, às vezes criticar, 
às vezes abordar de outra forma, receber aquilo mais de forma 
pessoal. (Entrevistado 01.)

Pode-se notar neste exemplo relatado na resposta do 

participante desta pesquisa, que ele teve uma participação 

ativa na interação com o conteúdo. Conforme proposto por 

Crocomo (2009) essa interação realizada pelo telespec-

tador, não é uma reação às propostas feitas pelas emis-

soras, onde o telespectador tem apenas a possibilidade de 

escolher o que já foi proposto, mas sim de dar sua opinião. 

Ele destaca três níveis de interatividade. Onde o primeiro é 

apenas navegar pelas funções do setup box, a segunda é 

um interatividade com o programa, mas não em tempo real e 

a terceira é poder participar e dar opiniões ao vivo. Conforme 

o entrevistado comentou o nível de interatividade que ele 

participou foi o terceiro nível, onde ele obteve sua pergunta 

respondida pelo convidado.
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Acredita-se que por ainda estarmos no início dessa 

era da interatividade, das conexões pelos televisores, muitos 

ainda não estão acostumados a participar desta interativi-

dade, ou por outro lado, muitos programas não estão moti-

vando e divulgando esta nova modalidade de interação via 

televisão com as emissoras, conforme pode ser observado 

na fala de Felipe:

O que eu acho estranho é que aparecem na TV aqueles ícones de 
interatividade só que eu não consigo acessar. Eu não sei qual é a 
interatividade que a emissora propõe que eu não consigo acessar, 
eu só consigo acessar a parte de grade de programação o que está 
passando e o que vai passar. (...) Acho que eles tinham que falar 
mais, passar isso para o telespectador, o que é aquele ícone, para 
que serve, o que vai facilitar na vida do telespectador aquele ícone. 
(Entrevistado 02)

Isto ocorre em alguns casos por a criação da intera-

tividade nesta plataforma ainda ser recente, e pelo número 

diversificado de equipamentos existentes e conforme 

Cannito (2009) isso ocorre porque as diversas empresas 

que estão fabricando este tipo de equipamento buscam sua 

hegemonia no mercado, criando assim cada uma um layout 

diferente para o seu aparelho. 

Os televisores SmartTV estão em destaque nas 

paredes das lojas, e sempre com novidades, ou telas 

maiores ou novos formatos de televisão, com telas curvas 

ou com função 3D. Estes aparelhos costumam ser os mais 
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caros entre os vendidos, mas isso não impede que as 

vendas cresçam a cada ano. Dados de pesquisa do grupo 

GFK6 realizada em janeiro de 2013, apontam que entre 2011 

e 2012 o índice de venda de SmartTV aumentou no Brasil. O 

valor em reais de vendas em 2012 era de R$3 bi em relação 

a 2011 e com expectativas de que esse valor tenha crescido 

em 2013.

Observando este aumento com os comentários 

dos participantes com a pesquisa realizada neste estudo, 

notou-se que os aplicativos existentes nos televisores auxi-

liaram na decisão de compra destes equipamentos. Muitos 

disseram utilizar mais os aplicativos que tivessem alguma 

ligação com conteúdos audiovisuais, por estarem em uma 

televisão e, portanto, ser mais atraente e confortável que os 

computadores. Sendo assim os aplicativos mais comentados 

na pesquisa foram o Netflix e o Youtube, ambos destinados 

à exibição de vídeos por demanda. Na pesquisa também 

houve participantes que disseram acessar o Facebook e o 

Twitter, mas esses dois em menor frequência.

6. A GFK é um grupo multinacional alemão de pesquisa de mercado, com mais de 
12.000 colaboradores e atua em mais de 100 países. Fonte: Site oficial GFK dispo-
nível em: http://www.gfk.com/Br/News-And-Events/Press-Room/Press-Releases/
Paginas/Smart-Connection-E-Tecnologia-3d-Lideram-Desejos-Do-Consumidor-De-
Eletr%C3%B4nicos-Aponta-Auditoria-Da-Gfk.Aspx. Acesso em 12/10/2014.

http://www.gfk.com/Br/News-And-Events/Press-Room/Press-Releases/Paginas/Smart-Connection-E-Tecnologia-3d-Lideram-Desejos-Do-Consumidor-De-Eletr%C3%B4nicos-Aponta-Auditoria-Da-Gfk.Aspx
http://www.gfk.com/Br/News-And-Events/Press-Room/Press-Releases/Paginas/Smart-Connection-E-Tecnologia-3d-Lideram-Desejos-Do-Consumidor-De-Eletr%C3%B4nicos-Aponta-Auditoria-Da-Gfk.Aspx
http://www.gfk.com/Br/News-And-Events/Press-Room/Press-Releases/Paginas/Smart-Connection-E-Tecnologia-3d-Lideram-Desejos-Do-Consumidor-De-Eletr%C3%B4nicos-Aponta-Auditoria-Da-Gfk.Aspx
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O motivo pela compra é diversificado, uns optaram 

por ser uma forma mais fácil de ter acesso a aplicativos 

de vídeos por demanda, outros por conta da opinião do 

vendedor. Observe o comentário abaixo dos participantes:

Por causa do Netflix, pois não vamos ter TV a cabo, então é uma 
alternativa à TV aberta. (Entrevistado 04)

Na verdade quando eu comprei essa TV, eu fui guiado pelo 
vendedor, por ser na época uma TV de lançamento e também pela 
tela. Que é uma tela grande que eu queria né. Com ela veio esses 
serviços que eu aprendi a usar depois. Eu não comprei a televisão 
por causa da Smart. Eu comprei a televisão por outros fatores e veio 
a parte Smart que hoje eu uso. (Entrevistado 03)

Ah eu acho que na hora que eu fui comprar eu não estava procu-
rando uma SmartTV. Na hora que me ofereceram foi pro preço em 
conta e também como te falei como eu vejo bastante vídeos por 
demanda e como tinha acesso ao Netflix eu optei por isso mesmo. 
(Entrevistado 02)

Observando o comentário dos participantes é possível 

perceber que o motivo interatividade não foi o principal fator 

para eles adquirirem um televisor com as tecnologias e 

as características de uma SmartTV. O que chamou mais a 

atenção na hora da compra foi a possibilidade de adquirir 

um equipamento melhor com mais opções caso precisarem 

no futuro.

Com a convergência das mídias, a televisão está 

sofrendo diversas transformações em suas configurações. 

É dessa forma que talvez consiga atender as necessidades 
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ou preferências dos usuários O formato digital da televisão 

provavelmente ainda sofrerá algumas mudanças, pois esse 

modelo está encontrando seu espaço no mercado. No 

início, muitos comparavam com a internet, apenas com uma 

tela maior. No entanto a televisão está buscando a melhor 

maneira de integrar as novas tecnologias com suas limita-

ções e suas expansões. “A boa televisão é a que sabe usar 

a interatividade dentro da especificidade da linguagem tele-

visiva” (CANNITO, 2009, p.297).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando as novas tecnologias em especial no 

universo audiovisual com foco nos televisores SmartTVs e 

na nova era das transmissões televisivas digitais, o presente 

trabalho buscou compreender como os usuários deste 

modelo de televisão estão utilizando esses equipamentos 

para interagir com os conteúdos.

Este estudo foi realizado para verificar se a problemática 

proposta está sendo atingida. Embora as emissoras estejam 

aptas a utilizarem as ferramentas para interagir com seus 

telespectadores, essa interatividade não está ocorrendo com 

frequência. Ou por falta de conhecimento dos telespectadores 
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ou por ser baixa a proposta realizada pelas emissoras. Ao 

realizar a entrevista alguns dos participantes afirmaram ter 

verificado a existência dessa interatividade, mas não foram 

motivados a participar, não receberam incentivos a clicar 

nos ícones e interagir com a emissora, outros disseram que 

tentaram participar, mas acharam muito simples, não viram 

um diferencial comparando com a internet.

O que na verdade se constatou nesse estudo, a partir 

dos dados das amostras da pesquisa, foi que os usuários 

das SmartTVs estão interagindo mais com aplicativos exis-

tentes nas SmartTVs como o Netflix e o Youtube do que com 

as propostas realizadas pelas emissoras neste novo modelo 

de televisão digital. Até mesmo no que se refere ao motivo da 

compra, muitos foram motivados por já existir nesse modelo 

de televisão esse aplicativos e não precisarem conectar peri-

féricos para assistir esses canais de conteúdos audiovisuais 

sob demanda.
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INTRODUÇÃO

Em 2007 foi inaugurado no Brasil as primeiras trans-

missões digitais. Além de uma melhoria na qualidade do 

sinal, imagem e som, novos recursos foram trazidos, como 

a multiprogramação, a mobilidade e a interatividade. Esta 

última é o nosso objeto de estudo neste trabalho. A intera-

tividade traz novas possibilidades para a televisão, como a 

criação de aplicativos e a abertura para novas possibilidades 

narrativas, fazendo do espectador um agente ativo durante a 

transmissão de um programa. 

Este trabalho procura entender a atual situação da TV 

interativa no país, com base na tecnologia escolhida para 

sua implementação, nos interesses do governo e, principal-

mente, em como o mercado recebe este tipo de novidade 

tecnológica, desde o produtor e distribuidor de conteúdo até 

as comunidades desenvolvedoras de softwares.

Para isso, foi feita uma pesquisa de campo na feira 

SET Expo 2015, onde pudemos conversar com profissionais 

responsáveis pela criação de soluções tecnológicas para o 

mercado audiovisual brasileiro. Foram entrevistados repre-

sentantes de três empresas: A TQTVD, a ShowCase PRO e 

a Orad. Elas foram as únicas em toda a feira a aparentar 
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estarem preocupadas em trazer soluções interativas para a 

televisão, sendo a TQTVD responsável por projetos experi-

mentais que podem trazer a interatividade na televisão para 

um outro nível. Assistimos no stand da TQTVD a demons-

tração de um programa em que era possível acessar conte-

údos sendo transmitidos ao vivo por um tablet, através de 

um aplicativo, durante a uma transmissão simulada de um 

programa de TV. Os vídeos da segunda câmera possuíam 

um atraso mínimo em relação ao que estava sendo transmi-

tido no canal principal.

Ainda foram entrevistados Maurício Donato, diretor 

da Rede Record de televisão, e David Verzola, gerente de TI 

na Fundação Cásper Líbero, empresa a qual pertence a TV 

Gazeta. Estes nos deram uma visão mais aprofundada da 

reação do mercado à esta novidade tecnológica, desde o 

radiodifusor até os desenvolvedores de aplicativos.

As entrevistas foram conduzidas em três estágios. 

No primeiro procuramos entender o que era possível fazer 

atualmente com a interatividade na TV, o que se tem feito 

e o que poderíamos fazer, mas que não é desenvolvido. 

Depois procuramos descobrir a visão do entrevistado sobre 

o porque de esta tecnologia estar estagnada no Brasil, quais 

são as barreiras que impedem o avanço dela. Por último, 
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perguntamos qual é a visão que o entrevistado tem para o 

futuro da interatividade na televisão.

A pesquisa procura apresentar o problema através da 

análise da tecnologia implementada no país, comparando 

com o que vinha sendo desenvolvido no resto do mundo e 

como o Brasil se apropriou disso, tendo uma atenção voltada 

também para as decisões políticas envolvidas. Em seguida 

apresentamos a estruturação metodológica da pesquisa e 

quais foram nossas escolhas estratégicas. Por último, deta-

lhamos os resultados obtidos pela pesquisa e os dados 

obtidos, para que então possamos tirar algumas conclusões 

sobre a atual situação e o futuro da TV interativa no país.

Este trabalho serve como ponto de partida para 

que seja entendido a complexidade atual do cenário em 

que a interatividade na TV digital se encontra, e como isso 

pode ser desenvolvido para que seja criado um modelo de 

negócio viável, onde produtores de conteúdo, desenvolve-

dores de aplicativos e os anunciantes se beneficiem desta 

funcionalidade, e, ainda mais importante do que isso, que o 

espectador de TV passe a ter maior expressão durante uma 

transmissão, podendo participar ativamente, deixando sua 

marca e dialogando com a comunidade.
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A IMPLEMENTAÇÃO DA TV INTERATIVA NO 
BRASIL E AS SUAS POSSIBILIDADES

Os computadores tornaram possível a digitalização 

da informação, tanto de áudio, vídeo e texto, reduzindo os 

custos de produção e estocagem. A internet, por sua vez, 

facilita o fluxo de conteúdo. “As redes mundiais de comu-

nicação estão se digitalizando rapidamente, permitindo que 

se use uma norma comum para conectar computadores, 

telefones e outros aparelhos eletrônicos de base digital uns 

aos outros.” (DIZARD JUNIOR, 2000, p.82). Diante de uma 

grande oferta de informações, o receptor passa a ter controle 

de quando e como deseja consumir tudo isso.

Este cenário não é condizente com o padrão anterior 

de comunicação de massa, onde se espera um receptor 

passivo e toda a criação de conteúdo é centralizada, limi-

tando a concorrência. As novas mídias trouxeram poder aos 

indivíduos, que também transmitem informações, estando 

aptos a um sistema interativo de comunicação.

Os televisores serão transformados de receptores passivos de 
imagens distantes em instrumentos interativos de multimídia, 
capazes de lidar com todos os tipos de serviços de vídeo, dados 
ou som. Esses serviços serão distribuídos para casas e outras loca-
lidades através de redes a cabo e redes sem fio, cada uma com 
capacidade de centenas de canais de vídeo interativos e milhares 
de links bidirecionais de dados. Pela primeira vez, toda uma gama 
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de mídia, antiga e nova, estará eletronicamente à disposição dos 
consumidores domésticos. (DIZARD JUNIOR, 2000, p.55)

Tomando como base os sistemas de televisão digital 

americano (ATSC, criado em 1987), o europeu (DVB, criado 

em 1998) e o japonês (ISDB, criado em 2003), o padrão 

brasileiro utilizou o último como referência, que teria maior 

robustez no sinal e melhor recepção em dispositivos móveis, 

e incrementou outras funcionalidades, sendo assim uma 

evolução natural das tecnologias anteriores. Atualmente os 

sistemas americano, europeu e japonês estudam imple-

mentar recursos similares aos aplicados no Brasil, mostrando 

a superioridade tecnológica do ISDB-TB (BECKER, 2011).

Para regulamentar os padrões da TV digital brasileira 

foi instituído o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 

(STVD-T). Este previa que a televisão deveria promover a 

inclusão social. Na prática, porém, o que se tem é um mal 

aproveitamento dos recursos tecnológicos disponíveis. 

Mesmo os consumidores com maior poder aquisitivo, que 

possuem televisores de atualizados com conversores digi-

tais, estão em sua grande maioria desinformados sobre 

as possibilidades da TV digital (FEITOSA SILVA, ALVES, 

KULESZA e SOUSA FILHO, 2012).

Becker (2011) afirma que, durante o desenvolvimento 

da tecnologia, o SBTVD estava totalmente focado na 
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implementação técnica, deixando de lado o processo de 

interação com o usuário e a abordagem de novos conteúdos. 

As preocupações do governo para que o projeto focasse 

na inclusão digital não foram de interesse das emissoras, 

fazendo com que a pesquisa ficasse estagnada. Segundo 

o autor, o processo de digitalização da televisão brasileira 

se resumiu na melhoria da transmissão e recepção do sinal, 

deixando de lado todo o potencial para criação de novos 

formatos de programas.

Dentro das novidades apontadas no novo padrão de 

transmissão brasileiro temos o Ginga, um middleware que 

funciona como uma camada de software de faz intermédio 

entre o programa transmitido e o receptor televisivo, trazendo 

funções de interativas (FEITOSA SILVA, ALVES, KULESZA e 

SOUSA FILHO, 2012). O software é genuinamente brasileiro 

e foi desenvolvido pela PUC-Rio e pela UFPB. Segundo os 

autores, o Ginga tardou para ser adotado pelos fabricantes 

de televisores, sendo um entrave para o avanço da interativi-

dade na televisão brasileira. A normalização do middleware 

foi feita em 2010 e, desde 2011, ele é parte obrigatória em 

todos os aparelhos de TV vendidos no Brasil.

Para Soares (2013), professor da PUC-Rio respon-

sável pela criação do Ginga, a interatividade na TV digital 

através do middleware ainda não vingou porque depende 
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das escolhas de 3 atores: os produtores de conteúdo multi-

mídia, os distribuidores e os fabricantes de aparelhos recep-

tores. Segundo o autor, todos eles tomam decisões com 

foco em obter maior lucro.

Sendo assim, o fabricante de receptor não lucra ao 

incluir nos seus aparelhos o Ginga, já que ele é padrão no 

Brasil e não representa um diferencial comercial. Para ele é 

mais interessante usar um sistema próprio de interatividade 

(SOARES, 2013). 

Já os produtores de conteúdo e os distribuidores são 

representados por uma mesma entidade no Brasil, as emis-

soras de TV. Para elas, investir em um programa diferente 

do que se já vem feito representa um risco, uma vez que 

não existe ainda um modelo de negócio bem estabelecido. 

O autor finaliza apostando nos produtores de conteúdo inde-

pendentes e em intervenções do Estado para que aplicações 

interativas sejam criadas no Brasil.

A transmissão de conteúdo digital, tanto no Brasil 

como no Japão, é feita através de 13 segmentos da banda, 

sendo 12 deles utilizados para transmitir o conteúdo em Full 

HD. O segmento restante, chamado de one seg, é destinado 

a uma transmissão digital comprimida para dispositivos 

móveis (TANAKA; CARDOZO, 2015).
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Segundo os autores, no Japão é comum ter na trans-

missão em one seg uma programação diferente da regular. 

Muitas emissoras inclusive têm dividido o segmento para 

isso, oneseg1 e oneseg2. Os japoneses adotaram algumas 

peculiaridades para a programação one seg, por exemplo, 

ao assistir em um celular ou tablet um programa com o 

celular na vertical é disponibilizado mais informações sobre 

o programa. A linguagem audiovisual também tem caracte-

rísticas diferentes, com planos mais fechados e menor preo-

cupação com o áudio, visto que o conteúdo será consumido 

em dispositivos móveis. Isso mostra a preocupação, tanto do 

público japonês quanto das emissoras, com a distribuição 

de conteúdos segmentados, onde o usuário tem mais liber-

dade para escolher como, onde e o que irá assistir.

No Brasil a transmissão em one seg se limita a 

reproduzir os programas da televisão convencional. Pouco 

se tem explorado da experiência em assistir televisão em 

outros dispositivos. Para Tanaka e Cardozo (2015) a diluição 

da audiência pode ser uma ameaça para as emissoras, 

trazendo pouco interesse em explorar este espaço.

Para Becker (2013) a televisão é interativa mesmo 

antes de ser digital, é o que ele chama de modelo analógico 

de interatividade. Apesar de a TV analógica ser unidirecional, 

não permitindo tecnologicamente que o telespectador seja 
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ativo na comunicação, existem formas para que ele participe 

do processo. Uma dessas formas é o zapping, processo em 

que o espectador muda de canal em busca de um conteúdo 

que lhe interesse. Sendo assim existe uma independência 

na escolha do que será assistido, fazendo com que as emis-

soras de TV se empenhem para que o telespectador não 

mude de canal.

A partir da implementação da TV digital temos um 

outro modelo de interatividade, o Jardim Murado. Fazendo 

uma comparação com o começo da internet, onde prove-

dores como a AOL limitavam o conteúdo disponível para 

acesso. Da mesma forma, as emissoras de televisão 

procuram trazer recursos interativos através de middlewares, 

mas não permitem que conteúdos de terceiros sejam aces-

sados. Este cenário é condizente com o momento atual 

da televisão brasileira. Segundo o autor este é um modelo 

ultrapassado, pois o espectador procura interagir com o 

conteúdo da maneira que ele acha mais adequada, e isso 

não pode ser limitado (BECKER, 2013).

Existe ainda outro modelo citado pelo autor, o Modelo 

App. Neste o telespectador recebe informações adicionais dos 

programas pelo aplicativo e pode participar enviando infor-

mações. A diferença para o Modelo Jardim Murado é que os 

aplicativos permitem que se troque informações com amigos, 
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existindo uma integração com as redes sociais e ainda traz a 

liberdade de se obter outras informações pela internet.

Dentro da ideia do Modelo App de interatividade temos 

a proposta Schlittler (2011). O autor apresenta um design de 

interfaces integrando a televisão e um smartphone para que 

se tenha um modelo interativo de transmissão de jogos de 

futebol, com foco na Copa do Mundo de 2014. Utilizando 

plataformas distintas, como a TV, a internet e o celular, é 

possível ampliar a experiência do usuário, trazendo este para 

um ambiente conectado através de múltiplas telas e dispo-

sitivos, tornando o ato de assistir TV mais interativo. Com a 

tecnologia que temos hoje no Brasil é possível ter no celular 

dados, infográficos e a possibilidade de controlar diversas 

câmeras durante a exibição de uma partida de futebol ao 

vivo. Em sua tese o autor mostra detalhadamente como se 

produzir algo com estas características para a TV, porém, 

as soluções implementadas hoje pelos radiodifusores não 

chegam neste grau de sofisticação.
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ESTRATÉGIAS, METODOLOGIA E 
PROCEDIMENTOS

Vivemos hoje em um mundo globalizado, onde os 

estudos sociais de âmbito nacional por si só não conseguem 

mais abordar os reais problemas da sociedade. O paradigma 

clássico das ciências sociais apenas leva em consideração 

um espaço bem delimitado, porém atualmente estamos 

imersos em uma sociedade global, que ainda não está 

completamente codificada e assimilada. Por isso é preciso 

enxergar os problemas da sociedade nacional através da 

perspectiva de uma sociedade global, levando em consi-

deração toda a complexidade de um mundo globalizado 

quando em contato com o campo de pesquisa (IANNI, 1994).

Para se entender a fundo um problema de uma 

determinada disciplina é necessário expandir os limites 

dela, trazendo conceitos de outros campos para o diálogo. 

Quando se aplica a inter-poli-transdisciplinaridade para  solu-

cionar um problema, os limites da disciplina são expan-

didos, sendo possível encontrar soluções diferentes, onde 

novos conhecimentos serão gerados (MORIN, 2003). Esta 

pesquisa dialoga diretamente com as áreas de comuni-

cação e tecnologia, esbarrando ainda nas ciências políticas 
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e sociais, procurando através delas encontrar soluções para 

os problemas apresentados.

Bourdieu (1998) afirma que, em uma pesquisa, é 

impossível que o pesquisador seja completamente neutro, 

por isso é necessário enxergar o assunto com a mesma 

perspectiva do entrevistado, ou mais aproximada possível, 

fazendo com que a sua participação esteja focada em nas 

perguntas necessárias para que sejam retratadas “as reali-

dades que se deseja registrar” (BOURDIEU, 1998, p. 706). 

As escolhas feitas pelo pesquisador não são consideradas 

como uma intervenção, pois são necessárias para a cons-

trução de uma narrativa.

Por se tratar de um problema pouco divulgado, foi reali-

zada uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, onde 

os fenômenos procuram ser compreendidos através do ponto 

de vista do entrevistado (GODOY, 1995). Segundo Godoy, 

neste método a pesquisa é feita levando em consideração 

todo o processo de investigação, não apenas o resultado final 

da análise, trazendo um entendimento amplo do fenômeno.

Para entender melhor a situação fomos até o SET 

Expo 2015, evento dividido entre uma feira de negócios, 

equipamentos, produtos e serviços e um congresso técni-

co-científico voltados à tecnologia para televisão, no dia 27 
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de agosto de 2015. Lá foi possível encontrar expositores 

das maiores fabricantes de tecnologia broadcast brasileira 

e mundial, através dos quais procuramos entender o que se 

tem disponível no mercado em soluções para interatividade 

na televisão, além de buscar saber dos profissionais como 

eles enxergam a atual situação do mercado e possíveis pers-

pectivas para o futuro.

Vale ressaltar que, apesar de o assunto estar em pauta 

no congresso realizado durante a feira, não foram encon-

trados muitos expositores investindo em produtos interativos 

durante as 3 horas em que a investigação foi feita.

As entrevistas foram feitas com os vendedores de 

três fornecedoras, a Orad1, a ShowCasePRO2 e a TQTVD3. 

As questões abordadas foram sobre as possibilidades de 

interatividade na TV digital brasileira atualmente, quais as 

principais barreiras para que isso seja feito e o que se pode 

esperar para o futuro.

1. Empresa responsável por soluções gráficas e servidores para emissoras e profis-
sionais independentes.

2. Empresa focada em recursos para televisão, como legendas ocultas e interatividade.

3. Empresa pertencente ao Grupo TOTVS que atende fabricantes de equipamentos 
para televisão, com a implementação do software Ginga, e produtores de conteúdo, 
com soluções de softwares interativos.
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Para complementar o estudo foram entrevistados 

David Verzola, gerente de TI da Fundação Cásper Líbero e 

responsável pela gestão tecnológica de uma emissora, a TV 

Gazeta, e Maurício Donato, Diretor na TV Record e professor 

de direção e tecnologia em Rádio e TV na Faculdade Cásper 

Líbero, sendo assim responsável pela geração de conteúdo 

para televisão. As mesmas questões foram abordadas, 

procurando estender o entendimento do problema.

OS AGENTES E MODELOS COMERCIAIS DO 
MERCADO AUDIOVISUAL 

A TV digital aberta foi inaugurada no Brasil em 2007, 

trazendo novos recursos, entre eles o da interatividade. Desde 

2010 temos a regulamentação de um software padrão para 

transmissões interativas, o Ginga, sendo possível a criação 

de novos tipos de programas e aplicativos para televisão, 

fazendo com que o espectador não seja apenas receptivo 

durante a transmissão, mas que ele possa criar conteúdo e 

participar ativamente.

A adoção da TV digital no país já é muito grande, 

e, mesmo depois de anos de sua regulamentação, tem 

se aproveitado muito pouco dos recursos interativos na 
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programação brasileira. Seria por comodidade das emissoras? 

Estratégias políticas? Falta de conhecimento de quem cria e 

quem consome a programação? Falta de estruturação de um 

modelo de negócio economicamente viável?

Em um primeiro momento procuramos entender o que 

é possível produzir em termos de interatividade na TV digital 

atualmente. David Verzola, um dos nossos entrevistados na 

pesquisa de campo, nos mostrou a visão do lado de desen-

volvimento de software. Ele explica que o Ginga é uma plata-

forma que trabalha com uma linguagem de programação, o 

Lua4, sendo assim, as possibilidades são praticamente ilimi-

tadas. A televisão é na verdade um computador, existe um 

processador, uma interface de rede, um monitor e uma inter-

face de input, que pode ser o próprio controle remoto ou um 

teclado acoplado. Com isso é possível fazer qualquer tipo 

de aplicação. Verzola explica que “se você tiver uma ideia, 

você consegue colocar ela em prática. Isso é muito simples 

de se conceber”.

No contato que tivemos com os profissionais que 

realizaram a exposição na SET Expo 2015 pudemos ter um 

panorama do que se tem disponível no mercado sobre o 

4. A linguagem NCL (Nested Context Language), também conhecido como Lua, foi 
criada no Laboratório TeleMídia da PUC-Rio, onde também nasceu o próprio Ginga.
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assunto. Bruno Ribeiro, que trabalha na TQTVD, explicou 

que, em 2010, a interatividade começou a ser usada no 

Brasil por conta da Copa do Mundo. Era possível acessar um 

menu que tinha informações sobre o jogo, como escalação, 

gols marcados, cartões recebidos, e informações gerais 

sobre o campeonato, além de classificações, tudo atuali-

zado em tempo real. Este modelo foi replicado depois para o 

Campeonato Brasileiro e novelas, e está sendo aprimorado.

A TQTVD desenvolveu uma aplicação onde é possível 

transmitir conteúdo para uma segunda tela usando o Ginga. 

Na demonstração, tínhamos um videoclipe sendo transmi-

tido na televisão e, através de um aplicativo em um tablet, 

era possível acessar o vídeo de uma segunda câmera, que 

era tocado em tempo real. Ribeiro explicou que já existem 

soluções parecidas em outros países, como, por exemplo, 

a BBC de Londres, que transmitiu conteúdo para segunda 

tela durante as Olimpíadas de 2016. A diferença era que a 

emissora londrina usava a internet para isso, que é muito 

mais acessível na Inglaterra do que no Brasil. Uma pesquisa 

da Akamai, empresa de tecnologia americana, mostra que, 

no segundo bimestre de 2015, a média de velocidade da 

internet no Brasil foi de 3,6 Mbps. A média do Reino Unido, 

no mesmo período, foi de 11,8 Mbps. Com a aplicação em 

Ginga o acesso à internet não é necessário para que se tenha 
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uma transmissão em segunda tela, sendo possível trazer 

esta funcionalidade para a realidade para o nosso país.

Felipe Lopes, funcionário da ShowCase PRO, admitiu 

que a interatividade na TV digital que temos hoje é algo 

simples, que ainda está em caráter experimental. A solução 

interativa apresentada por sua empresa era uma aplicação 

dinâmica com informação de clima, tempo e maré. Este foi 

um dos poucos recursos que utilizava o Ginga que pudemos 

encontrar na feira, porém a aplicação não tinha uma relação 

direta com o que estava sendo transmitido, não trazia novas 

possibilidades narrativas para a programação, como, por 

exemplo, o Modelo App citado por Becker (2013), onde é 

possível receber informações extras da emissora e de outros 

usuários e colaborar enviando informações.

Outro expositor que procurava trazer soluções intera-

tivas para a TV era a Orad, que possui aplicações como o 

Social Media Hub, responsável por fazer a mediação e trans-

missão de conteúdos de redes sociais da internet para a 

televisão. Esta, no entanto, não usa de uma aplicação Ginga, 

e a interação com o expectador é bastante limitada, sendo 

possível apenas mostrar e quantificar comentários sobre 

o programa durante uma transmissão ao vivo. O canal de 

comunicação entre emissora e telespectador é feito neste 
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caso através de aparelhos periféricos, como o computador 

ou celular, conectados à internet.

A partir deste cenário procuramos entender os motivos 

que levam o país a investir tão pouco em recursos interativos 

para televisão. Maurício Donato, diretor da Rede Record de 

televisão, nos mostrou a visão do radiodifusor, que é respon-

sável no Brasil pela distribuição e, na maioria das vezes, pela 

produção de conteúdo na televisão. Para ele, as emissoras 

têm medo da interatividade, simplesmente por não conhecer 

muito bem o modelo de negócio.

Donato explica que a televisão trabalha em uma estra-

tégia de distribuição de conteúdo de um para milhões. Ou 

seja, a emissora transmite a informação e os milhões de 

telespectadores apenas recebem o conteúdo. Não existe um 

retorno. O telespectador não pode, durante a transmissão, 

participar ativamente da comunicação.

Já a interatividade é ponto a ponto, ou peer to peer. 

A emissora envia uma informação, um espectador capta e 

envia para outro, e assim sucessivamente, sendo possível 

uma maior interação com o assunto. O radiodifusor é, neste 

cenário, apenas mais uma fonte de informação. Existe 

colaboração entre telespectadores e emissora para que a 

mensagem seja entregue. É assim que a internet funciona, e 

as pessoas estão acostumadas a se comunicar desta forma.
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Este novo cenário para a televisão é o que Jenkins 

(2009) chama de cultura da convergência5, onde a comu-

nicação não é mais uma via de mão única, mas sim uma 

atividade colaborativa e participativa, onde as novas mídias, 

como a internet, modificam as mídias antigas, neste caso a 

televisão, complementando-a e modificando a forma como 

a comunicação é feita. Isso muda o posicionamento do 

telespectador, que deixa de ser um usuário passivo, e do 

produtor de conteúdo, que não tem mais total controle de 

sua transmissão.

O que acontece é que, para Donato, o radiodifusor 

não se sente seguro suficiente para fazer um programa inte-

rativo, a partir do momento em que o que se vê na televisão 

não está mais sob o seu controle. O usuário ganha a possi-

bilidade de participar ativamente durante a transmissão, 

escolhendo o que será consumido. Durante o programa o 

expectador pode navegar através dos hiperlinks, se distan-

ciando do conteúdo principal que está sendo transmitido. O 

resultado é uma provável queda de audiência para o canal. 

Donato explica:

Por exemplo: eu estou conectado na Globo agora assistindo futebol, 
ai de repente eu tenho um canal de interatividade e eu gostei da 

5. Porém, a questão da colaboração entre os telespectadores não será aqui 
aprofundada.
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chuteira que o Neymar está usando. Ai eu vou lá pelo hiperlink e 
acesso o site da Nike. O site não te vende só chuteira, te põem um 
monte de outras coisas. Ai de repente você se lembra que precisa 
de um meião também. Ou seja, cadê o canal principal? O jogo está 
rolando lá, e você foi embora do canal principal, o que significa que 
você se distanciou da audiência principal.

Atualmente a audiência é a grande responsável pelo 

faturamento das emissoras, e o modelo que se usa, onde 

a interatividade praticamente não existe, funciona muito 

bem, tornando cômodo deixar de lado os novos recursos 

interativos. Maurício Donato explica que os números que se 

tem no país com relação à audiência são altíssimos, fora do 

padrão se comparado ao resto do mundo. É uma realidade 

que estes números estão caindo, pois a audiência está se 

pulverizando graças à internet, mas, para ele, irá demorar 

cerca de 5 à 10 anos para que este cenário venha a mudar 

no país. O atual modelo de negócio da televisão brasileira 

ainda funciona muito bem, e vai demorar para que se quebre 

esta hegemonia.

Para exemplificar o poder que a televisão aberta 

possui no país trouxemos uma matéria publicada no The 

Economist em Junho de 2014, onde temos a comparação 

da média de audiência das emissoras do Brasil em compa-

ração com os Estados Unidos. A Rede Globo, emissora de 

maior audiência no país, possui uma média de audiência de 
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91 milhões de pessoas por dia, pouco menos da metade 

da população brasileira. Estes números só são alcançados 

nos Estados Unidos durante a final do Super Bowl, um dos 

maiores eventos televisivos do mundo. O maior concorrente 

da Globo em termos de audiência é a Rede Record, que 

alcança 13% dos lares brasileiros. Já no cenário americano, 

a publicação traz que a CBS lidera a audiência durante o 

horário nobre, alcançando 12% dos lares. Seus concorrentes 

oscilam em torno de 8%. Estes números mostram o grande 

poder da TV brasileira em números de audiência, e o poder 

que a Rede Globo possui na determinação de um modelo de 

negócio. Este cenário acaba por deixar os radiodifusores em 

uma situação cômoda.

A questão é que a interatividade poderia ser vista como 

um recurso, um diferencial para as emissoras de TV, principal-

mente para as que não possuem tanta popularidade quanto 

a Rede Globo, numa tentativa para que se tenha uma pulveri-

zação da audiência. A indiferença dos radiodifusores perante 

estas novidades podem acabar tornando-os obsoletos.

Bruno Ribeiro, da TQTVD, comenta que a interatividade 

pode agregar valor para a programação, e que as emissoras 

estão começando a entender isso. Porém, ainda não se sabe 

como ganhar dinheiro com isso, e, enquanto não for solucio-

nado o caso, o investimento na área vai ficando em segundo 
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plano. Felipe Lopes, da ShowCasePRO, afirma que existem 

perto de zero pessoas desenvolvendo para TV digital. O que 

se tem feito são programas básicos, mais para garantir a 

presença nesta nova mídia. Não existe a preocupação de 

se criar um produto que agregue valor ou que traga receita.

David Verzola nos traz uma outra visão dos problemas 

para a implementação da interatividade na TV digital. Para ele, 

o Ginga é um projeto tropicalizado, ou seja, está adaptado 

para que funcione no Brasil, porém não existe um esforço 

para que funcione em outros países, onde temos cenários 

diferentes. Com isso, nos deparamos com um problema: no 

país não existe mão de obra qualificada e interessada para 

desenvolver aplicativos. Verzola explica que o mercado de 

tecnologia da informação depende de comunidades desen-

volvedoras para crescer, é necessário que se tenha pessoas 

criando frameworks, bibliotecas, widgets, ferramentas para 

que se torne possível escalonar um projeto.

No Brasil estas comunidades são muito pequenas 

e, sendo o Ginga um projeto nacional, não existem muitos 

desenvolvedores interessados na linguagem. Por mais que 

a tecnologia tenha sido implementada em outros países, 
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ele ainda não possui um âmbito global. O índice TIOBE6 de 

novembro de 2015, que enumera as linguagens de progra-

mação mais populares do mundo, coloca o Lua apenas na 

29ª posição. Verzola cita ainda o falecimento de Luiz Fernando 

Gomes Soares, criador do Ginga e da linguagem Lua, que 

era uma figura muito importante para neste processo. Sem 

ele existe um enfraquecimento ainda maior no projeto.

Felipe Lopes, da ShowCasePRO, disse que já existe 

hoje uma tecnologia em que é possível detectar a exposição 

de uma marca comercial durante uma programação intera-

tiva, e criar hiperlinks para que o usuário conheça melhor o 

produto. Porém, nada foi produzido utilizando este tipo de 

programação. Para Verzola isso acontece pois a área comer-

cial procura sempre trazer facilidade para o público. Se a 

interface não está boa, não está bem definida, acaba não 

trazendo interesse no investimento.

Verzola compara a facilidade de se operar um celular 

atualmente com uma televisão. O controle remoto ainda 

possui uma interface muito antiga, as pessoas não interagem 

com ele por muito tempo, apenas fazem operações simples. 

Já o celular está muito mais avançado, tendo uma interface 

6. O índice TIOBE leva em consideração a frequência do uso do nome da linguagem 
como palavra-chave em pesquisas na web. Apesar de não ser uma classificação abso-
luta, este número pode refletir no número de profissionais interessados pela linguagem.
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intuitiva que proporciona melhores experiências. Além disso, 

um espectador de TV está procurando um momento de 

conforto, relaxamento. As pessoas não estão acostumadas 

a interagir com a televisão, diferente de um usuário de celular 

ou computador, que exige que a pessoa esteja sempre em 

contato com o aparelho.

Uma pesquisa feita por Berti (2014) com telespecta-

dores brasileiros mostra que apenas 14% dos entrevistados 

haviam utilizado algum recurso interativo na TV, apesar de 

possuir equipamentos aptos para isso. Podemos perceber 

com isso que o consumidor brasileiro não possui o hábito de 

interagir com o televisor, e sim receber conteúdo dos radio-

difusores de maneira passiva.

Atualmente a facilidade de operação do celular faz 

com que a área comercial se volte para esta plataforma. 

A televisão acabou ficando para traz quando o assunto é 

usabilidade. Segundo Verzola:

Se eu pudesse dar um título de o porque a interatividade não acon-
tece é: não é escalável. Existe um potencial comercial, mas se a 
interface não está boa, porque ela não está boa hoje, você não tem 
aplicativos. A área comercial tem que trazer facilidade. A pessoa 
quando quer comprar algo ela tem que pensar e executar.

Existe ainda outra questão técnica para a implemen-

tação da interatividade plena na TV digital: não existe uma 
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regulamentação da Anatel para o canal de retorno de inte-

ratividade na TV. Schlittler (2011) explica que ainda não há 

um consenso sobre a melhor alternativa para que isso seja 

executado, o que deixa o consumidor confuso na hora de 

consumir um programa interativo. Ou seja, existe todo um 

planejamento para que se crie programas interativos, porém, 

não existe um padrão definido de como o telespectador 

possa responder à esta aplicação. Sem um canal de retorno 

o usuário não consegue enviar informações para o radiodi-

fusor, só é possível receber dados.

Verzola explica que, atualmente, a única forma de se 

ter um canal de retorno durante um programa de TV é via 

internet, tendo o televisor conectado na rede. David afirma 

que conhece pesquisas que procuram meios de se ter um 

canal de retorno sem o acesso à internet, porém são projetos 

muito experimentais, longe da nossa realidade.

Maurício Donato afirmou que existe ainda a possibili-

dade de se ter o canal de retorno através de ondas eletro-

magnéticas. Uma solução plausível que está sendo discutida 

nos fóruns de tecnologia para TV é a possibilidade de que, 

após o desligamento do canal analógico da televisão, que 

está prevista para acontecer em novembro de 2018, a banda, 

antes utilizada para os canais VHF de TV, seja utilizada para 

este fim.
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Para Donato essa é uma solução muito próxima de 

se tornar realidade, porém, existe outros interesses nesta 

banda. O governo federal, por exemplo, pode ganhar muito 

dinheiro fazendo o leilão da atual banda VHF para empresas 

privadas, assim como foi feito com a faixa de 700mHz, o 

chamado LTE/4G, para as empresas de telefonia. Donato 

completa dizendo que: “É um espaço que rende muito 

dinheiro. Por exemplo, o espaço de 700Mhz eu não acho que 

rendeu tanto dinheiro como eles esperavam, mas rendeu 

alguns bilhões de reais”.

Schlittler (2011) diz que as emissoras acabam optando 

por utilizar o celular como uma alterativa ao canal de retorno 

de seus programas interativos, por esta tecnologia já possuir 

boa aceitação no mercado e a questão da usabilidade já 

estar bem definida, como apontamos anteriormente. É uma 

maneira de garantir que o telespectador não fique confuso 

ao tentar participar interativamente de uma transmissão.

Após esclarecer o atual momento da TV digital inte-

rativa no país procuramos opiniões sobre o que podemos 

esperar para o futuro desta tecnologia. Para David Verzola 

a interatividade na televisão só irá acontecer a partir do 

momento que ela usar de um sistema com uma comunidade 

desenvolvedora forte, como, por exemplo, as que existem 

para os sistemas operacionais móveis, como o Android e o 
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iOS. Ele explica que para que se tenha um produto desen-

volvido em escala é necessário que ele seja global, com um 

grande número de pessoas trabalhando para desenvolver 

soluções para isso.

Felipe Lopes, da ShowCasePRO, nos remete ao fato 

de que a interatividade na TV ainda é uma tecnologia muito 

recente, e que terá pouca visibilidade até alguém encontrar 

uma solução interessante, trazendo motivação para comuni-

dade desenvolvedora e alavancando o projeto.

Maurício Donato acredita que a interatividade é o 

futuro da televisão, mas que poderá ainda tardar para 

acontecer. Ele explica que as grandes emissoras de TV já 

estão perdendo audiência, mas os números ainda não são 

expressivos suficientes para que ocorra uma mudança no 

modelo de negócio. Está sendo uma mudança lenta. Os 

grandes radiodifusores já investem em plataformas digitais, 

para garantir sua presença quando a área estiver em maior 

evidência, mas, por enquanto, ainda é mais cômodo para 

eles fazer com que a interatividade na TV não funcione.

Para Donato, os serviços On Demand de progra-

mação irão dominar o mercado, e não teremos mais uma 

grade de programação tão engessada. Produtos como 

novelas, seriados, filmes, poderão ser assistidos quando o 
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espectador desejar. O usuário não será refém da progra-

mação imposta pelo radiodifusor. Neste cenário o grande 

foco das emissoras de TV serão os eventos ao vivo, como 

a Copa do Mundo, as Olimpíadas, os festivais de música, 

etc. Eventos estes que distribuidores de conteúdo não terão 

condições de pagar os direitos autorais e transmitir para um 

grande público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados apurados nesta pesquisa 

podemos considerar que o que impede a TV interativa de 

crescer no Brasil é, principalmente, a atual situação do 

mercado. Existe uma comodidade em relação às emissoras 

em criar novas soluções para televisão, já que o negócio 

deles funciona muito bem atualmente. A tecnologia esco-

lhida para que se tenha a interatividade, o Ginga, é um 

projeto sólido que traz grandes possibilidades, porém, existe 

pouco apelo para que se desenvolva produtos complexos 

com ele. A comunidade desenvolvedora é pequena, e o 

retorno dos investimentos na área é incerto, pois quase nada 

foi desenvolvido ainda neste aspecto. Existe ainda um poten-

cial comercial, porém, enquanto não houver um modelo de 

negócio bem resolvido, poucos irão apostar nisto.
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Entretanto, todos os entrevistados foram otimistas ao 

olhar para o futuro desta tecnologia. Donato nos diz que a 

partir do momento em que o radiodifusor perceber na intera-

tividade uma possibilidade de agregar valor ao seu produto, 

poderá investir mais nisso. Verzola acredita que quando 

plataformas globais, como são hoje o iOS e o Android para 

os celulares, por exemplo, começarem a ser usadas para 

criação de produtos interativos para a TV, estes poderão 

ser produzidos em grande escala, sendo comercialmente 

viáveis. Já Felipe Lopes e Bruno Ribeiro, profissionais que 

encontramos na SET Expo 2015, afirmam que, a partir do 

momento que algo relevante começar a ser produzido neste 

aspecto, outros irão seguir este caminho e a televisão intera-

tiva irá se popularizar.

A verdade é que, apesar de já existir há algum tempo 

no mercado, a interatividade na TV ainda é algo novo, com 

um modelo de negócio ainda pouco estruturado. O Brasil, 

no entanto, possui uma boa tecnologia, grande público e 

produtores de conteúdo com poder de fazer com que a inte-

ratividade seja implementada plenamente. Algumas coisas 

já estão sendo experimentadas neste aspecto, tanto no país 

como no resto do mundo. Basta aguardar para vermos que 

caminho isso pode tomar nos próximos anos.
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INTRODUÇÃO

O crescimento do mercado de jogos eletrônicos no 

meio do entretenimento é recente se comparado a outras 

mídias, porém, a cada geração que se passa, eles ficam 

com maior evidência e relevância neste mercado, acompa-

nhando avanços tecnológicos, e buscando alcançar dife-

rentes públicos para se tornar um sucesso de mercado. 

Sendo assim, como um título de jogos pode continuar em 

evidência por 20 anos?

Nesta pesquisa, buscamos entender como a série 

de jogos “Resident Evil” lançada pela empresa japonesa 

CAPCOM em 1996 consegue mesmo após todos esses 

anos se manter como uma das mais vendidas e reconhe-

cidas no mercado de games. “Resident Evil” é uma série de 

jogos produzida e distribuída pela Capcom que teve início 

em 1996, do gênero “survivor horror”, e se mantém até hoje 

como uma das séries mais rentáveis e duradouras da história 

dos vídeo-games.

Tendo foco no título “Resident Evil: Revelations 2” por 

trazer características clássicas agregadas a uma nova estra-

tégia de distribuição e marketing nunca vista na série, esta 

pesquisa buscou a percepção dos fãs através da aplicação de 
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pesquisas quantitativas visando um resultado numérico refe-

rente às alterações feitas na série e neste título em específico.

Foi utilizada a pesquisa em referencial teórico para 

melhor definição de Marketing Estratégico (FISCHMANN; 

ALMEIDA, 1993), e também como complemento, um estudo 

sobre o mercado de nicho (ANDERSON, 2006) e o fluxo de 

interesse do consumidor (CSIKZENTMIHALYI, 1983).

A pesquisa quantitativa foi formulada com doze ques-

tões, e aplicada através da mídia social Facebook dentro dos 

grupos de fãs da série mais movimentados a fim de obter 

maior quantidade de respostas e relevância para este projeto.

Também foi utilizada a pesquisa qualitativa visando 

discussão por parte dos fãs que acompanham a série de 

jogos desde o início ou que começaram posteriormente 

com a evolução da notoriedade dos video-games no 

mercado. A pesquisa buscou entender de forma mais apro-

fundada quais os sentimentos deles referentes aos projetos 

realizados para a saga e como as estratégias de marketing 

utilizadas pela distribuidora afetam sua experiência de jogo, 

positiva ou negativamente. 

Esta pesquisa procurou entender um nicho de mercado 

que ainda não tem uma definição concreta, com hábitos 

de compra e interação com as marcas diferenciados, que, 
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mesmo com uma boa estruturação estratégica voltada para 

o marketing pode se tornar desafiador ao ponto em que, caso 

continue estratégias passadas com frequência é visto com 

determinado desinteresse, e caso mude drasticamente sua 

formulação, pode ser visto com receio por parte do público 

consumidor. Neste artigo busca-se a resolução de qual o 

impacto o consumidor tem sobre a franquia e suas estraté-

gias recentes buscando também entender qual a estratégia 

tomada para que “Resident Evil” se mantenha como líder de 

vendas mesmo após 20 anos e se há possibilidade de esta 

estratégia ser replicada á fim de conseguir tal sucesso rele-

vante no mercado de entretenimento voltado para jogos no 

mercado atual.

DEFININDO O ESTUDO POR BAIXO DA 
FRANQUIA

Para definir melhor os conceitos de Estratégia de 

Marketing e da intervenção da cultura de nichos no mercado 

do entretenimento nos dias atuais, à fim de dar base para 

este artigo de um modo que pode-se entender quais as 

diretrizes foram modificadas na série para que ela pudesse 

continuar tendo relevância no mercado dos games mesmo 

após vinte anos de existência.
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Fischmann e Almeida (1993) definem Planejamento 

Estratégico como uma técnica que cria a consciência de 

suas oportunidades e ameaças para o cumprimento de sua 

missão e estabelece o propósito de direção que a organi-

zação deverá seguir para aproveitar as oportunidades e 

evitar os riscos. Dito isso, Contador (1995) formula uma série 

de 18 recomendações estratégicas de marketing para que 

um produto/negócio seja bem sucedido. Ferreira, D`Ornellas 

e Berni (2009) concluem que quando se trata de jogos eletrô-

nicos não há regras fixas que garantam o sucesso, mas com 

seu estudo de caso, mostram que um melhor embasamento 

em marketing na hora de montar a estratégia do lançamento 

de um jogo no mercado, pode trazer um resultado melhor 

do que o esperado, talvez não o ideal, mas ainda assim 

há um maior retorno se todas as decisões tomadas forem 

pensadas e construídas previamente.

 Contador apresenta conceitos visando uma empresa 

brasileira em ascensão, porém, correlacionando ao tema 

deste artigo, algumas de suas recomendações podem 

ser transparecidas para o mercado de jogos eletrônicos 

também, e serem implementadas na criação de uma estra-

tégia de marketing efetiva. Tentar descobrir quem serão e o 

que farão seus novos concorrentes, estar atento ao consu-

midor, ter visão do negócio, transformar planejamento em 
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administração estratégica e integrar as áreas tecnológica e 

mercadológica foram consideradas recomendações plausí-

veis para este nicho do mercado do entretenimento.  

Junto a esse conceito Ferreira, d`Ornellas e Berni 

(2009) alegam que ferramentas de controle e qualidade, 

pontos importantes no planejamento estratégico, não 

garantem o sucesso de um jogo eletrônico, pois o processo 

envolve também elementos artísticos que podem definir um 

título bem-sucedido. Eles também afirmam sobre a subje-

tividade que é a avaliação do processo de um jogo por 

não existir uma fórmula para defini-lo como bom ou ruim 

impossibilitando prever a aceitação de um jogo no mercado 

atualmente. Dessa forma, usam o modelo de planejamento 

estratégico proposto por Almeida (2001) que é composto 

pelos seguintes blocos: Orientação, Diagnóstico, Direção, 

Viabilidade e Operacional.

Assim, concluem que ter uma base sólida em 

planejamento estratégico ajuda a diminuir riscos que o 

mercado amplo provém, mas, não promove uma garantia de 

que o jogo lançado será totalmente bem sucedido em seu 

lançamento. Por fim, eles aconselham a utilização de uma 

matriz de planejamento estratégico, tendo em mente que ela 

deve ser adaptada aos objetivos e às reais necessidades 

enxergadas pela empresa ou produto a ser trabalhado, 
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ressaltando também que quando se fala de um jogo 

eletrônico à ser trabalhado, deve-se levar em consideração 

seu objetivo e traçar um planejamento de marketing 

específico para o título, que será diferente do objetivo e 

planejamento estratégico da empresa distribuidora do jogo 

em questão. 

Trazendo foco sobre a cultura de nichos, Mattar e Auad 

(1997) tentam construir uma definição, visando à abrangência 

que este conceito tem tomado sobre o marketing, sendo 

muito utilizado como nicho de mercado. Após pesquisas 

com executivos e estudantes, chega-se a conclusão de que 

não há um conceito definido, porém, muitas informações se 

encontram ao tentar localizar sua definição mostrando que a 

construção de um conceito está em processo de amadure-

cimento, dos quais podem-se basear na seguinte definição:

“Nicho de mercado é um segmento ou uma área específica de 
mercado onde há uma oportunidade que passou a ser explorada 
de forma dominante e muito lucrativa por uma empresa, em função 
de dispor de vantagens competitivas originadas de uma estratégia 
de marketing que faz uso de suas potencialidades e cujas bases 
estão voltadas à especialização e a um contínuo enfoque na dife-
renciação, de modo que o posicionamento de seu produto detenha 
uma imagem singular, criando um relacionamento forte com seus 
clientes, difícil de ser quebrado pela concorrência. (MATTAR; AUAD, 
1997, p.18)

Tais conceitos vêm de acordo com Anderson (2006) 

em sua obra “A Cauda Longa”, onde ele afirma que a cultura 
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de nichos que vivemos atualmente afeta o mercado do 

entretenimento de forma que não existem mais os grandes 

sucessos da música ou do cinema pois ao se categorizar um 

produto, automaticamente se categoriza seu público, tornan-

do-se uma tarefa difícil atingir outros públicos fora dos quais 

o produto foi projetado. Segundo Anderson (2006):

Observe com um pouco mais de cuidado e você verá que este 
quadro, que emergiu como algo inédito com as emissoras de 
rádio e televisão do pós-guerra, está começando a desbotar 
nas margens. Os grandes sucessos, por incrível que pareça, já 
não arrasam quarteirões. O campeão é ainda campeão, mas as 
vendas daí resultantes perderam o viço do passado. Quase todos 
os cinquenta álbuns musicais mais vendidos de todos os tempos 
foram gravados nas décadas de 1970 e 1980 e nenhum deles e 
dos últimos cinco anos. A receita dos campeões de bilheteria de 
Hollywood diminuiu em dois dígitos em 2008, refletindo a realidade 
de que a quantidade de pessoas que vão a cinemas está caindo, 
apesar do aumento da população. (ANDERSON, 2006, p.07)

Não só a cultura de nicho e o processo artístico do 

desenvolvimento de jogos foram levados em conside-

ração na elaboração deste artigo, o conceito do Fluxo de 

Csikszentmihalyi (1983) também apresenta um dos fatores 

que influenciam a aderência ou não de jogadores a um jogo, 

por exemplo. A teoria do fluxo nos traz a vertente de Fluxo 

de Atividades onde Csikszentmihalyi ilustra com o funcio-

namento de um jogo, onde Habilidades e Desafios devem 

estar alinhados ao nível do jogador para que ele prossiga 

com o jogo, seguindo com um processo de início, meio e fim 
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que se torna um ciclo de habilidades requeridas para que o 

jogador continue o processo. 

Csikszentmihalyi (1983) traz o exemplo de um jogador 

iniciante de tênis, quando ele começa a jogar sem habilidade 

nenhuma e o único desafio que tem é o de rebater a bola, 

neste estado ele apresenta um nível baixo de habilidade. 

Quanto mais treina, menor esse desafio se torna, até chegar 

no ponto de Tédio, onde, de acordo com o fluxo, deixa de 

se tornar um desafio até que o jogador encontre um desafio 

maior, onde ele entrará no nível denominado Ansiedade. 

A ansiedade irá exigir mais de sua habilidade e ele 

deverá retornar para um estágio parecido com o primeiro, 

mas, nunca igual, pois já terá o conhecimento e a habilidade 

obtida previamente. Este desafio deve sempre ser reno-

vado para que o interesse seja mantido, e de acordo com 

Csikszentmihalyi, a padronização do nível de desafio é difícil, 

pois cada pessoa tem seu próprio nível de habilidades que 

está diretamente relacionado ao interesse que o indivíduo 

tem sobre o assunto em questão.

Percebe-se que o jogo bem estruturado deve 

apresentar um desafio nivelado ao público-alvo, que será 

determinado pelo nicho da qual ele participa, e o marketing 

estratégico deve pensar em uma maneira ideal de atingi-los 
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de forma certeira para que o jogo se torne sucesso de 

vendas e público. Desafio este que a saga “Resident Evil” 

vem enfrentando desde seu início em 1996. Portanto, este 

estudo visa entender com esse referencial teórico quais 

como ela se adaptou de forma macro à fim de obter uma 

longevidade bastante ambicionada por muitas produtoras 

de games, e foi analisada por uma perspectiva de público 

alvo, visando entender suas mudanças através dos anos e 

dos jogos lançados.

METODOLOGIA

Este estudo exploratório (GONÇALVES, 2014) visa 

entender o fenômeno que envolve a franquia de jogos 

“Resident Evil” dentro do competitivo mercado do entrete-

nimento, neste artigo especificamente no mercado de jogos 

eletrônicos, buscando entender com seu público o porquê 

de estas ações serem efetivas, causando o prolongamento 

do interesse na franquia resultando em uma longevidade 

pouco alcançada no mercado do entretenimento.

Para tal, ambas as pesquisas quantitativa e qualitativa 

foram utilizadas. Por haver uma grande base de fãs, criar 

uma estatística perante suas expectativas e experiências 
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para com a série mostrou-se uma forma útil de garantir, 

dentro do objetivo, maior precisão de análise e interpretação 

dos resultados obtidos (BATISTA; CUNHA, 2007), tais dados 

foram alcançados pela realização da pesquisa quantitativa.

A pesquisa qualitativa foi utilizada como ferramenta 

para obter-se mais informações perante às reações dos 

consumidores às ações criadas pela CAPCOM ao promover 

“Resident Evil” na atualidade, com fins de acrescentar à este 

artigo não apenas informações estatísticas, mas também, 

informações com valor agregado (BATISTA; CUNHA, 2007) 

que se transformam em dados úteis quando se trata de 

compreender mais da experiência que este usuário tem com 

a franquia além dos números obtidos quantativamente.

Antes de tudo, é importante entender como “Resident 

Evil” está inserido no mercado. Mesmo após vinte anos, a 

série ainda consegue cativar uma legião de fãs fiéis e também 

agradar novos públicos por meio da reinvenção de suas 

mecânicas, enredos e tecnologia. Atualmente possuindo um 

vasto número de títulos, sendo 7 numerados (considerados 

a saga principal) e treze spin-off e side stories lançados e 

anunciados até o presente momento. Além disso, expor-

tada para outras mídias como livros, quadrinhos, mangás 

e cinema – onde inclusive, é considerada a adaptação de 
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jogos mais bem-sucedida com 5 filmes já lançados e um 

sexto em pré-produção –  ela continua a obter uma grande 

parcela do mercado de jogos, um dos mais concorridos na 

atualidade, buscando sempre se atualizar a cada título novo 

a fim de obter novos fãs e cativar fãs de longa data.

INSERINDO ESTATÍSTICA E QUALIDADE

Para a pesquisa quantitativa foi localizado um público 

bastante variado que tem em comum a paixão pela franquia, 

a idade buscada foi entre 10 e 26 anos, sendo que o 

maior núcleo de idade encontra-se entre os 21 á 25 anos, 

representando 34,5% das respostas, seguido por acima dos 

26 anos, 31,9%, e em terceiro de 16 à 20 anos com 25,7% 

da amostra. Não houve delimitação de sexo, pois o jogo é 

buscado tanto por homens quanto mulheres. A coleta de 

dados foi feita digitalmente pela plataforma do Google Forms, 

onde uma pesquisa de 12 perguntas foi disponibilizada e 

divulgada pela mídia social Facebook através dos grupos 

“REVIL - www.residentevil.com.br”, “Resident Evil - Fãs do 

Brasil” e “Resident Evil On Brazil”, todos escolhidos por conter 

um grande número de participantes, sendo respectivamente, 

13.381 membros, 11.852 membros e 9.775 membros. Foram 

obtidas ao todo 113 respostas entre os dias 13/03/2016 e 

20/03/2016.

http://www.residentevil.com.br
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Para a pesquisa qualitativa, a busca por participantes 

ocorreu nas mesmas bases de fãs que a quantitativa, e no 

dia 20/03/2016 foi realizado um convite dentro dos grupos 

para que, quem demonstrasse interesse em participar do 

Focus Group entrasse em contato, ao todo foram alcan-

çados 6 membros que se encaixavam no perfil procurado, 

pois precisavam ter tido contato com o título “Resident Evil: 

Revelations 2” especificamente, além de se considerar fã da 

série, todos com a faixa etária de 20 a 29 anos, localizados 

em diferentes áreas do país. O grupo foi realizado no dia 

03/04/2016 utilizando a plataforma Skype. Teve a duração de 

1 hora em média onde os participantes discutiram e expu-

seram suas percepções perante 6 questões levantadas pelo 

moderador.

OS NÚMEROS E A DISCUSSÃO ENTRE A 
BASE DE FÃS

As estatísticas de “resident evil” entre seus fãs

Com o resultado da pesquisa quantitativa encon-

trou-se algumas opiniões que divergem de alguns pontos 

teóricos e outros que andam de acordo com o que pesqui-

sadores anteriores apresentam.
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Estudos mostram que a cultura de lojas digitais é mais 

explorada por apresentar pontos positivos para empresa 

e consumidor que em tese, sobressaem os negativos 

(ANDERSON, 2006). Alegando inclusive que há uma prefe-

rência para o consumo do mercado digital se tratando de 

filmes, músicas e televisão por sua facilidade de informação 

e custo por vezes menor, visto que não há necessidade de 

se obter um espaço e produto físico. Não que o mercado 

de entretenimento digital já substituiu o físico, porém, ele 

traz dados atuais que comprovam que o espaço físico de 

comércio já é menor em mercado perante ao digital. 

Para Resident Evil, a pesquisa trouxe dados diferen-

ciados que, apesar de presente no mercado digital, a prefe-

rência dos fãs é pela mídia física em 72,6% se tratando de 

jogos. Quando se olha este dado para o lançamento do 

Resident Evil: Revelations 2, que obteve grande foco no 

mercado digital por sua distribuição em formatos episódicos 

para que só em sua conclusão fosse aparecer nas prate-

leiras das lojas. O número é ainda mais impressionante visto 

que 46,4% adquiriram o jogo em sua mídia física, e 24,7% 

adquiriram de forma digital após o todos os episódios forem 

lançados. Apenas 17,5% garantiram o passe de temporada, 

obtendo o jogo completo mas tendo a experiência completa 

que o formato episódico pode oferecer, e 11,3% obtiveram o 
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jogo episódio por episódio. Este número se torna impressio-

nante quando se olha para o preço de venda para ambas as 

plataformas digital e física:

R$ 50,99: Passe de temporada;

R$ 12,00: Compra por episódio;

R$ 129,90: Para os consoles Playstation 3 (SONY) e 

X-BOX 360 (Microsoft);

R$ 149,90: Para os consoles Playstation 4 (SONY) e 

X-BOX One (Microsoft);

Para a plataforma PC a veiculação foi exclusivamente 

digital através da plataforma STEAM.

Apesar de o conteúdo ser exatamente o mesmo e o 

valor sair mais de 50% acima de sua veiculação digital, o 

público deu preferência em adquiri-lo em seu formato físico 

sem passar pela experiência de jogá-lo semanalmente junto 

ao lançamento de um novo episódio. 

Porém, esta informação pode ser atrelada ao 

resultado obtido quando questionados sobre o preço 

cobrado pelos jogos da série atualmente onde 51,3% acham 

o valor acessível para compra e apenas 16,8% acreditam 

que o valor seja inacessível. Outro fator interessante sobre a 
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estratégia de distribuição de “Resident Evil: Revelations 2” é 

que apenas 30,1% viu o lançamento em formato de episódios 

como “Bom”, e em segundo 26,5% se mostraram neutros 

para com a estratégia, ou seja, este nicho de mercado ainda 

prefere obter os jogos lançados completamente, não em 

pedaços, apesar da experiência que pode ser proporcionada 

para gerar interesse na história.

Ainda falando de nicho, mas utilizando a definição 

encontrada por Mattar e Auad (1997), a CAPCOM trans-

formou Resident Evil em dois nichos distintos adicionando 

a ação à seu gameplay no quarto título da série principal e 

voltando o foco estritamente para a ação em títulos como 

“Resident Evil 5” e “Resident Evil: Operation Raccoon City”, 

separando assim os fãs que preferem os elementos de terror 

presentes na série clássica, e os novos fãs que evidenciado 

em 33,6% gostam dos jogos independente do foco em terror 

e/ou ação, mas ainda assim 65,5% dos fãs preferem os 

jogos com foco no terror ao invés dos jogos de ação, pois 

como a série foi iniciada em 1996.

Este dado pode ser traçado com a atual Estratégia de 

Marketing (FISCHMANN; ALMEIDA, 1993) que a CAPCOM 

apresenta para com a série pois, “Resident Evil 5” mesmo 

sendo um título com maior enfoque em ação, continua sendo 

o jogo mais vendido da história da empresa acumulando um 
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total de 6,5 milhões de cópias vendidas em 2013. Logo, é 

plausível a quebra do nicho do público trabalhado com títulos 

focados na ação, e outros no terror, e até mesmo relançando 

títulos antigos, remasterizados ou não, em consoles das 

gerações de jogos mais atuais, estas ações têm 85,8% de 

aprovação dentro das pesquisas realizadas com o público, 

que gostam de revisitar seus títulos preferidos da saga 

independente do fator de recompra. Dado este que pode 

ser traçado com os influenciadores de compra para um fã 

da saga onde 86,7% dizem gostar dos jogos pelo enredo, 

e personagens em segundo onde 64,6% acreditam ser um 

dos motivadores para se interessar pelos jogos, deixando 

para trás pontos que as empresas de jogos atualmente acre-

ditam ter maior relevância por conta do avanço tecnológico 

como jogabilidade, gráficos e inovações no título.

A pesquisa ainda mostrou que apesar de em 97,3% 

das respostas os entrevistados se considerarem fãs da série, 

44,9% que dão preferência para compra imediata do jogo 

em títulos específicos, seguido por 17,7% que não dão priori-

dade para compra dos títulos de Resident Evil em seu lança-

mento, esperando alguma promoção posterior que diminua 

o preço de mercado. Este dado cruza com a pesquisa de 

Ferreira, d`Ornellas e Berni (2009) sobre marketing estraté-

gico voltado para os jogos eletrônicos, onde é ilustrado que 
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mesmo sendo uma série de grande relevância no mercado 

de jogos, conseguindo manter preços acessíveis no lança-

mento, o público não está ganho 100%, ainda há uma cons-

tante análise prévia para ver se o jogo será adquirido quando 

for lançado ou se será adquirido muito posteriormente em 

uma promoção pois não há o interesse imediato no título.

Resultados do Grupo Focal

Para a pesquisa qualitativa realizada em um grupo 

de seis fãs da franquia, foram levantados questionamentos 

sobre o que motiva seu interesse na série assim como seus 

pensamentos sobre a atualidade e o rumo que ela aparenta 

estar tomando.

O fator mais marcante para esta conexão entre fãs e 

franquia são os personagens e o enredo da qual eles estão 

inseridos, unanimemente todos os participantes concor-

daram que o fator que mais os chama para adquirir um título 

novo são os protagonistas envolvidos na história, cada um 

com seus preferidos. Este fator ressalta mais uma vez como 

este nicho foge da curva da teoria de Anderson (2006) e 

mostra que a conexão entre a base de fãs e os jogos vai 

além de indicações do grupo de amigos ou facilidade de 
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compra, não sendo apenas mais um produto num vasto 

mercado, mas um produto com conteúdo emocional para 

quem o joga. Dado este que também cruza com a pesquisa 

qualitativa ao mostrar que mecânicas, jogabilidade, gráficos 

e tecnologia não são fatores decisivos na hora da compra.

Acrescentando mais informações a este nicho, 

nota-se que todos os participantes têm uma relação de 

longa data para com os jogos. Grande parte, como visto, 

inclusive na pesquisa qualitativa, jogou pela primeira vez no 

início da saga, e mesmo com toda a evolução tecnológica 

que os jogos eletrônicos sofreram, têm como preferidos 

os primeiros três títulos da série. Aqui é importante notar 

também como a teoria do fluxo de Csikszentmihalyi (1983) 

entra em ação, como notado por dois integrantes do grupo 

da qual alegaram que após o terceiro título, lançado em 

1999, o jogo tendeu a cair na mesmice por não apresentar 

mecânica e jogabilidade mais suave. Segundo o participante 

Caio Coelho, “os controles eram muito duros, tornando difícil 

se acostumar a movimentar o personagem”. 

O título seguinte a ser lançado em 2000, “Resident 

Evil: Code Veronica”, para os novos consoles de video-

game a serem lançados na época, também não agradaria 

os novos jogadores por seu desafio extremo. Logo, eles 

notam que esta foi a primeira crise da saga, onde jogadores 
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antigos exigiram por atualizações no estilo de jogo, enquanto 

os novos jogadores não estavam acostumados ao estilo de 

puzzle e dificuldade que ele apresentava. Isto só foi alterado 

em “Resident Evil 4”, lançado em 2005, que hoje é visto 

como um divisor de águas para a base de fãs da série.

Quando questionados sobre o rumo que a série 

está tomando, nota-se uma divergência de opiniões, 

principalmente no que diz respeito a atual divisão de nichos 

que a CAPCOM aderiu para sua maior saga. “Resident Evil” 

passou de ícone do estilo Survival horror, para um título de 

ação com pitadas de Survival horror, para se tornar apenas 

ação, e agora trabalhar com a mesma franquia, jogos 

diferentes para os dois tipos de público. Pela definição de 

nichos dada por Mattar e Auad (1997) compreende-se que a 

CAPCOM quer segregar seu público vasto de consumidores, 

criando títulos como “Resident Evil: Revelations” carregados 

de elementos clássicos da saga, e trazendo o elemento ação 

desenfreada que agradou os jogadores mais recentes em 

títulos como “Resident Evil: Operation Raccoon City”. Alguns 

alegam que o marketing trabalhado na franquia atualmente 

é confuso e dizem não saber ao certo se a CAPCOM está 

de fato traçando uma estratégia ou apenas testando seu 

mercado, mas seu principal temor é que a saga pare de 

ser reconhecida como referência do mercado de jogos 

eletrônicos e passe a ser um título genérico.
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Voltando aos dados que Ferreira, d’Ornellas e Berni 

(2009) trazem quanto ao planejamento estratégico na 

produção de jogos, é possível dizer que esta percepção 

está certa e errada ao mesmo tempo, pois, acima de tudo, 

principalmente quando se trata de jogos eletrônicos, não há 

como definir uma fórmula para o sucesso, mas com uma 

estratégia de marketing bem elaborada, é mais provável que 

se há de atingir números interessantes. De qualquer forma, o 

sucesso nunca é garantido. “Resident Evil” é um nome forte 

no mercado do entretenimento, que só por ser a franquia 

que é já atrai um grande número de consumidores, mas 

analisando as diretrizes tomadas pela CAPCOM nos últimos 

anos para com a saga, é possível entender a percepção de 

que falta uma estratégia melhor elaborada para trabalhar os 

títulos da série.

Como é o caso de “Resident Evil: Revelations 2” onde 

o grupo definiu que a estratégia utilizada ao lançar o jogo 

em formato de episódios e semanalmente foi boa, porém, 

trabalhada de forma errônea, pois nem todos os jogadores 

participaram da experiência completa por saberem que 

o jogo completo seria lançado logo na sequência da 

disponibilização do último episódio, traçando este dado 

inclusive com a pesquisa quantitativa. O mercado gamer tem 

grande preferência por mídias físicas, logo, é compreensível 
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que um maior número de fãs tenha esperado o jogo ser 

lançado neste formato. Foi alegado, inclusive, que este 

formato seria melhor trabalhado se o jogo fosse lançado 

fisicamente nas lojas no mesmo dia em que o primeiro 

episódio foi disponibilizado. Porém, todo o conteúdo seria 

desbloqueado conforme as semanas se passassem, assim, 

a grande maioria dos fãs poderiam ter a experiência completa 

do lançamento semanal.

Quando questionados sobre as comemorações de 20 

anos da série e suas expectativas para o futuro da série, as 

respostas foram bastante diversificadas. A maioria esperava 

mais do que apenas relançamentos e um jogo novo focado 

em ação para o aniversário da franquia. Sobre as expectativas 

para o futuro, muitos esperam que a tendência seja o retorno 

ao terror, já que atualmente os jogos de survival horror 

voltaram em peso. Outros clamam por títulos com o retorno 

de personagens queridos que não aparecem á algum tempo 

na franquia, e há quem pense que a série deveria acabar 

ou sofrer um reboot por conta de sua longevidade e grande 

quantidade de história, que dá margem para furos de roteiro 

e conexões com outros jogos da saga.

Neste quadro é importante notar a dificuldade de se 

trabalhar com um público vasto com diversas opiniões e 

analisar as propostas da CAPCOM para os próximos passos 
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da franquia. A estratégia de marketing (CONTADOR, 1995) 

tem trabalhado com as preferências dos fãs trazendo à tona 

títulos relançados da franquia e analisando quais trazem 

maior resultado para que assim seja definido qual o próximo 

capítulo de sua história principal. Caracteriza-se então um 

período de pesquisa de mercado dentro do próprio nicho 

(MATTAR; AUAD, 1997) que foi criado durante os 20 anos de 

existência da série.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir este artigo volta-se à questão, o quão eficaz 

é o marketing estratégico envolvendo “Resident Evil” e será 

possível replicar este sucesso em outros títulos atualmente?

Nota-se que há um grande trabalho de marketing 

estratégico por trás de “Resident Evil” que trabalhou 

firmemente o emocional de seus jogadores, criando uma 

conexão com os personagens e enredo que os levam a 

adquirir novos títulos da série e a tornando bem-sucedida 

mesmo 20 anos após seu lançamento. Tal feito pode ser 

replicado, mas é uma tarefa à ser trabalhada no longo prazo, 

algo que muitas empresas de jogos eletrônicos acabam 

descartando. Além disso, buscam o sucesso imediato 



308

O marketing estratégico de “Resident Evil”

su
mári

o

lançando título atrás de títulos sem grande aprofundamento 

nestes pontos. Porém, é importante notar que à proporção 

que a franquia tomou fez com que ela encontre-se em um 

momento de indecisão, transparecido para os fãs como 

“confusão”, sobre os títulos à serem anunciados e sobre os 

rumos que a franquia vem tomando. Há um grande medo 

por parte dos fãs de que a franquia não consiga mais obter a 

notoriedade de mercado que já teve e caia no esquecimento.

É importante avaliar futuramente os movimentos 

tomados pela CAPCOM na estratégia que envolve a franquia 

“Resident Evil” à fim de perceber se ela continua em seu auge 

ou se sofrerá com as mudanças dos nichos que trabalha 

por mais um longo período de tempo para que se tenha 

uma noção de por quanto tempo um título pode continuar 

notório no mercado de jogos eletrônicos, e se, mesmo após 

algumas estratégias sem sucesso, consegue se reerguer e 

voltar com peso no mercado.

Seu próximo passo foi divulgado recentemente com 

“Resident Evil 7”, que tem previsão de lançamento em 26 

de Janeiro de 2017. Seu anúncio, realizado no dia 13 de 

Junho de 2016, foi motivo de discussão e especulação e 

ao que parece, a CAPCOM tentará mais uma vez moldar o 

mercado do gênero com essa saga tão aclamada e famosa 

no meio gamer.



309

O marketing estratégico de “Resident Evil”

su
mári

o

REFERÊNCIAS

ANDERSON, Chris. A Cauda Longa. 1ª Ed. Brasil. 2006

BAPTISTA, Sofia Galvão; CUNHA, Murilo Bastos da. Estudo de Usuários: visão global 
dos métodos da coleta de dados. In: Perspectivas em Ciência da Informação. v. 12, 
n. 2, p.168-184, maio/ago. 2007. Brasília: Universidade de Brasília – Departamento de 
Ciência da Informação e Documentação, 2007.

CAPCOM.  Disponível em: <http://www.capcom.co.jp/ir/english/finance/million.html>. 
Acesso em: 19 mar. 2016.

CONTADOR, José Celso. Planejamento Estratégico: Recomendações sobre os 
ambientes externo e interno. In: Revista de Administração de Empresas. v. 35, n. 2, p. 
43-56, mar/abr. 1995. São Paulo: EAESP; FGV, 1995.

CSIKZENTMIHALYI, Mihaly. Flow: The Psychology of Optimal Experience. 4ª Ed. New 
York. 1997.

FERREIRA, Tiago Keller; D’ORNELLAS, Marcos Cordeiro; BERNI, Jean Carlo. 
Planejamento Estratégico na produção de jogos eletrônicos. ENEGEP 2009. 06 a 09 
de Outubro, 2009.

GONÇALVES, Hortencia de Abreu. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 2ª 
Ed. Brasil. 2014.

MATTAR, Fauze Najib; AUAD, Marcos. Nicho de mercado – um conceito ainda 
indefinido. 2º SEMEAD. 21 e 22 de Outubro, 1997.

ROMARIZ, Thiago. Resident Evil 5 é o jogo mais vendido da história da Capcom. 
Omelete. Disponível em: <http://omelete.uol.com.br/games/noticia/resident-evil-5-e-
o-jogo-mais-vendido-da-historia-da-capcom/>. Acesso em 19 mar. 2016. 

http://www.capcom.co.jp/ir/english/finance/million.html
http://omelete.uol.com.br/games/noticia/resident-evil-5-e-o-jogo-mais-vendido-da-historia-da-capcom/
http://omelete.uol.com.br/games/noticia/resident-evil-5-e-o-jogo-mais-vendido-da-historia-da-capcom/


Lu Santos 

“A menina que 
roubava livros” e 

a comunicação 
nazista

10



311

“A menina que roubava livros” e a comunicação nazista

su
mári

o

INTRODUÇÃO

A comunicação, por meio da imprensa e da publici-

dade, há vários séculos, tem demostrado o seu poder em 

influenciar povos e sociedade. Considerado o quarto poder, 

o jornalismo foi uma das linguagens mais utilizadas para 

persuadir populações inteiras. A publicidade também serve 

para convencer, porém utiliza-se de técnicas de persuasão 

e da estética. Juntos, imprensa e publicidade tornaram-se 

armas nas mãos dos ditadores e regimes autoritários durante 

vários anos e em tempos atuais. 

Além da publicidade e do jornalismo, governos de 

forma geral descobriram que o cinema é a maneira mais 

eficaz de se propagar ideologia, justificar atos injustificáveis, 

como, por exemplo, uma guerra, ou até mesmo, distorcer 

fatos históricos e políticos.  As pessoas estão mais susce-

tíveis a aceitar estas ideias, porque estão se entretendo, se 

entregando a uma experiência estética. Por estarem abertos, 

o público recebe as mensagens do cinema mais facilmente. 

Partindo desta problematização, este artigo visa investigar 

como o cinema contemporâneo retrata a segunda Guerra 

Mundial. Para isso, vamos nos concentrar na análise do filme 

“A Menina que Roubava Livros”.  O trabalho foi desenvolvido a 

partir de um estudo de caso em que buscamos compreender 
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os métodos que Hitler utilizava e como essas técnicas se 

enquadram nos tempos atuais, no cinema contemporâneo. 

O longa conta a história de uma garota chamada Liesel 

Meminger que sobrevive a segunda Guerra Mundial.  Ao ver 

diversos livros serem queimados pelos soldados nazistas, 

a menina consegue roubar alguns sem que ninguém a 

perceba. Por curiosidade e com a ajuda de um amigo judeu, 

escondido no porão de sua casa, ela começa uma leitura 

do conhecimento. Além de “roubar” os livros que deveriam 

ser incendiados pelos nazistas, Liesel, pega alguns na casa 

do prefeito, mas ao terminar de ler devolve-os sem ser vista. 

Sabemos que Hitler foi o primeiro a utilizar o cinema 

a fim de propagar a sua ideologia política e a necessidade 

de propagar a ‘superioridade’ ariana. De acordo com Ianni 

(2009), o nazismo tomou a dianteira no uso da mídia em 

geral. Entretanto, em outros momentos, outros regimes polí-

ticos desenvolveriam políticas de comunicação, informação 

e propaganda nos mesmos termos do nazifacismo e com 

sofisticação crescente, inclusive pela aquisição de novas 

tecnologias e novos arranjos sistêmicos.

Atualmente, Hollywood continua retratando os acon-

tecimentos nazistas, mas a fim de relembrar ao mundo as 

atrocidades cometidas por Hitler e seu Exército; comover o 
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público; distorcer fatos históricos ou simplesmente omitin-

do-os, além de mostrar que foi o grande libertador dos 

judeus e do mundo da opressão alemã.

A elaboração desta pesquisa surgiu a partir do conhe-

cimento e compreensão dos fatos retratados pela comuni-

cação nazista nos tempos atuais, principalmente no que se 

refere ao cinema contemporâneo.

O embasamento teórico será fundamental para apro-

fundar este projeto e apontar as marcas da propaganda 

nazista no cinema contemporâneo. É um tema relevante e se 

justifica pelas mudanças ocorridas na comunicação a partir 

dos métodos de Hitler e sua equipe. Cabe ainda destacar 

que a importância de se desenvolver este tema centra-se 

no caráter científico e visa apontar como métodos utilizados 

durante a era nazista ainda fazem parte do nosso cotidiano.

REALIDADE DISTORCIDA NAS TELAS DO 
CINEMA

A propaganda política disseminada por meio da 

imprensa, publicidade e do cinema ganhou força ainda na 

primeira metade do século XX, com o avanço tecnológico 

dos meios de comunicação. O cinema se tornou a maior 
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fonte de manipulação da massa porque consegue refletir a 

realidade de uma nação em uma tela. Ou seja, público se 

reconhece nas telas o que facilita a interação e a persuasão 

(LOBASSI, 2008). 

A propaganda política, entendida como fenômeno da sociedade 
e da cultura de massas, consolidou-se nas décadas de 1920-
1940, com o avanço tecnológico dos meios de comunicação. 
Valendo-se de ideias e conceitos, a propaganda os transforma em 
imagens, símbolos, mitos e utopias que são transmitidos pela mídia 
(LOBASSI, 2008, p.5).

Foi por conhecerem o ‘poder’ e a eficácia do cinema 

que regimes autoritários, como o soviético, nazistas e 

fascistas, fizeram uso deste instrumento. O cinema era uma 

arma de persuasão fortíssima nas mãos de governos dita-

toriais. De acordo com Ianni (2009), já nos anos de 1930 

percebeu-se a importância das novas tecnologias de comu-

nicação para a sociedade e para a política. 

Dados divulgados por Lobassi (2008), estimam que 

o regime nazista produziu mais de 1.400 longas-metragens, 

enaltecendo o nazismo. Nestes filmes, a população alemã 

também era estimulada a participar da experiência nazista. 

A Alemanha durante este período estava em segundo lugar 

na produção cinematográfica mundial, atrás apenas dos 

Estados Unidos.
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Toda eficácia do cinema na época do nazismo e em 

tempos atuais se dá devido a grande atração que a imagem 

produz nas pessoas. Pereira (2012) afirma que a arte não 

apenas aproxima o homem do universo transcendente das 

divindades e do sobrenatural.  A arte, sobretudo, assume 

fins expressivos e comunicativos.

Sob outro enfoque, podemos ver a arte assumir fins expressivos, 
comunicativos e representativos: a obra de arte pode expressar 
algo quando ela é a materialização ou a vivificação de uma ideia 
ou sentimento que apela ao seu criador para alcançar a existência; 
a arte pode comunicar algo quando sua materialidade é portadora 
de um conteúdo, quando ela veicula uma ideia, uma intenção, uma 
mensagem moral e política; a arte pode representar algo quando, 
articulando a sua potencialidade expressiva e comunicativa, signi-
fica algo, quando sua existência remete a algo que não está ali 
(PEREIRA, 2012, p. 184-185).

É por causa desta facilidade que o cinema tem em trans-

mitir sentimentos e materializar ideias, que se tornou o queri-

dinho da propaganda política. Percebe-se que não apenas 

os regimes ditatoriais fizeram uso desta ferramenta, mas os 

regimes ditos democráticos, como os Estados Unidos, que se 

utilizam muito deste meio para disseminar suas mensagens 

disfarçadas em entretenimento (LOBASSI, 2008). 

Enquanto a Alemanha nazista disseminava por meio 

das telonas o orgulho da raça ariana e se aproveitava da 

crise econômica provocada pela Primeira Guerra Mundial 

para conseguir apoio dos alemães para suas atrocidades, 
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os Estados Unidos usam o cinema para destacar a sua parti-

cipação no fim da Segunda Guerra Mundial; enfatizar o hero-

ísmo dos soldados norte-americanos; reforçar o seu poderio 

bélico e sua liderança a frente das tropas aliadas, que aliás, 

pouco aparecem em seus filmes (DIAS, 2014)

Os Estados Unidos utilizam o cinema para firmar 

o seu poder sobre outras nações e mostrar que ele foi o 

grande libertador dos judeus, do povo alemão e da Europa. 

Os filmes de Hollywood sobre a segunda Guerra Mundial 

não contextualizam os motivos que levaram a realização da 

guerra, mostram alemães manipulados e pobres, judeus 

marginalizados que aceitaram a morte de forma pacífica, um 

exemplo é que os EUA não falam de países como a Rússia 

(União Soviética) que também contribuíram para o final 

da guerra, aborda apenas que a união soviética se aliou a 

Alemanha (OLIVEIRA, 2011).

A partir daí a memória da contribuição dos Aliados Ocidentais à 
destruição do nazismo pôde crescer quase que indefinidamente, 
e praticamente, sem contestação. Representativo do fenômeno 
da total indiferença pela participação da URSS no conflito no que 
se refere à memória construída pelos Aliados ocidentais, foram 
as pomposas e extensas comemorações do cinqüentenário do 
desembarque na Normandia (1994), reunindo chefes de estado de 
países membros da OTAN, mas que não incluiu nenhum represen-
tante dos russos (OLIVEIRA, 2011, p. 4).
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Estes fatos demonstram que o cinema pós-mo-

derno, conhecido também como contemporâneo, continua 

sendo um disseminador de ideologia, além de visar o lucro 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996). Igualmente como na Alemanha 

nazista, os filmes hollywoodianos precisam ser aprovados 

por uma comissão, principalmente os que abordam temas 

sobre guerra, nazismo e política (LOBASSI, 2008). 

A manipulação da verdade é tão grande que os 

roteiros dos filmes precisam passar por uma rede de censura 

tanto civil quanto militar (LOBASSI, 2008). A versão final do 

filme também submetida ao crivo das forças armadas que 

se pronunciam sobre a adequação do seu conteúdo à 

promoção dos interesses estratégicos dos EUA.

Como já sabemos, o cinema não é uma mídia nova, e, 

diferente do que muita gente acredita, surgiu antes da tele-

visão. Os primeiros filmes exibidos na telona surgiram nos 

períodos de 1894 a 1908 e tinha como característica a falta 

de narração (LANDIM, 2008). Conhecido como cinema de 

atrações, a produção era feita em uma única tomada, sem 

integração narrativa. Landim (2008) afirma que a única preo-

cupação do espectador era o filme como espetáculo visual 

do que como maneiras de contar histórias. 
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De acordo com Strauven (1999), na primeira fase do 

cinema (1894 a 1908) já havia um impulso em direção a narra-

tiva, porém não na maioria dos filmes. Entretanto, as produ-

ções atraiam o público que queria se divertir. Entretanto, é 

no período de 1908 a 1915, considerada a segunda fase do 

cinema de atrações, que surgem as primeiras narrativas. 

Ainda em seus primeiros anos, quando ainda era uma 

novidade, sem muitos recursos tecnológicos, sem narrativa 

e sem técnica de produção, o cinema já afetava o seu espec-

tador de maneira específica. Isso é o que acredita o autor 

Kracauer (1960). Para ele, os filmes sem narrativa produziam 

efeitos peculiares em quem ia assistir as películas.

Se em uma época com pouca técnica, as películas 

já provocavam impacto na vida social (TURNER, 2003), 

cultural e política de seus espectadores, imaginem o que 

esta mídia faz com as tecnologias empregadas nas produ-

ções hollywoodianas. O cinema é o meio de comunicação 

que mexe com quase todos os sentidos do ser humano, 

por isso, consegue prender a atenção das pessoas com 

mais facilidade. Por meio do cinema, também é possível se 

emocionar e se colocar no lugar do protagonista, ter uma 

empatia pelo vilão, se comover com situações adversas. É 

uma porta aberta para o maniqueísmo. Não à toa, essa mídia 
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foi e continua sendo tão utilizada para propagandas políticas 

e disseminação de ideologias (DIAS, 2014). 

Para Marosin (2010), os filmes exibem de modo subli-

minar o poder bélico e o heroísmo de militares e agentes 

do serviço secreto norte-americano. Filmes sobre a Segunda 

Guerra Mundial são suas especialidades desde 1938, 

quando Charles Chaplin produziu e atuou no filme O Grande 

Ditador, lançado em 1940. Nesta época os EUA ainda não 

tinham entrado na Segunda Guerra Mundial, mas mesmo 

sendo omisso,  usava o cinema para criticar o regime nazista.

Assim como acontecia no cinema de ‘atração’, os 

filmes contemporâneos costumam misturar o ‘real’ com o 

ficcional. O objetivo disto, é causar uma experiência esté-

tica do quase real. Os filmes baseados na Segunda Guerra 

Mundial provocam diversos impactos de sentimentos no 

espectador. Essa guerra em que foram cometidas diversas 

atrocidades com crianças, idosos, judeus, homossexuais, 

ainda está fresca na memória das pessoas.

A produção de sentidos que caracteriza a experiência estética é 
efeito do entrelaçamento, do arranjamento que o sujeito faz com 
o objeto ou com o acontecimento de maneira rigorosa, ou seja, 
levadas em consideração as possibilidades de compreensão que a 
experiência torna viável (PEREIRA, 2012, p. 191)
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Há um envolvimento do espectador com os filmes que 

abordam a temática da Segunda Guerra Mundial muito forte. 

Devido a este envolvimento é mais fácil transmitir ideologias 

e produzir novas subjetividades a partir de diferentes leituras. 

Até porque, como afirma Turner (2003), o cinema é uma arte 

bastante consumida não só pelos Estados Unidos, mas por 

várias partes do mundo, muito mais que a literatura.  Assim 

podemos reforçar a facilidade do cinema em persuadir, por 

meio da sedução da imagem e da narrativa.

Guattari e Rolnik (1996) acreditam que tudo que nos 

chega por meio da sociedade e dos equipamentos vão 

além da transmissão de ideias e de significados. De maneira 

bastante radical, eles afirmam que “trata-se de sistemas de 

conexão direta entre as grandes máquinas produtivas, as 

grandes máquinas de controle social e as instâncias psíquicas 

que definem a maneira de perceber o mundo” (p.23).

Se levarmos em consideração as afirmações de 

Guattari e Rolnik (1996), podemos considerar que o cinema 

faz parte desta grande rede de manipulação social, orques-

trado pela subjetivação capitalista. Entendemos que esta é 

uma ideia marxista sobre o cinema. Entretanto, não há como 

negar que a sétima arte é um grande propagador de ideo-

logias, porém nem todos que estão na sala de exibição de 

filmes estão sendo manipulados como robôs. 
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Como veremos neste artigo, muitos governos autoritá-

rios e também democráticos se utilizam o cinema para disse-

minar ideias e assim alcançar seus objetivos. Hollywood 

faz isso há anos, principalmente em filmes que relatam a 

Segunda Guerra Mundial.

METODOLOGIA

Pesquisar sempre é importante para entender a socie-

dade ou dar-lhe algum tipo de contribuição. Assim como 

Ianni (1994), acreditamos que as ciências sociais precisam 

da pesquisa para criar novos conceitos, novos paradigmas. 

É por meio destas novas perspectivas que será possível 

avançar no entendimento de um mundo real e globalizado.

O trabalho vai ser desenvolvido com um estudo de 

caso para a análise do filme “A Menina que Roubava Livros”. 

Por meio desta metodologia, queremos compreender como 

era utilizada as regras ou condutas praticadas na Segunda 

Guerra Mundial e como estas técnicas se enquadram nos 

tempos atuais, no cinema contemporâneo.

De acordo com Yin (2003), o estudo de caso é um 

dos métodos preferidos de pesquisadores das ciências 
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sociais, porque responde questionamentos do tipo “Como” 

e “Porque”. Ele explica que o estudo de caso também busca 

respostas para fenômenos contemporâneos inseridos na 

vida real. Os estudos de caso podem ser utilizados em 

pesquisas nas áreas de: política, ciências sociais, adminis-

tração pública, sociologia, psicologia comunitária, estudos 

organizacionais e gerenciais.

 “Como esforço de pesquisa, o estudo de caso, 

contribui de forma inigualável, para a compreensão que 

temos dos fenômenos individuais, organizacionais e polí-

ticos (YIN, 2003,p.21).

Se o estudo de caso responde a questionamentos, 

“Como” e “Porque”, isto significa que esse tipo de pesquisa 

se aplica a este artigo aqui desenvolvido. A análise que 

faremos do filme “A Menina que Roubava Livros” visa iden-

tificar como elementos da propaganda política utilizada 

por Hitler estão representados na película analisada e por 

que esses elementos são considerados características 

do cinema contemporâneo, principalmente nos filmes de 

Hollywood? Esse artigo tenta responder a estas perguntas, 

mesmo sabendo que muita coisa pode ficar sem respostas, 

devido ao pouco tempo para pesquisa (um mês) e pela 

pouca bibliografia disponível sobre o tema.
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Para conseguir uma análise relevante e convicente, 

vamos pesquisar bibliografias (livros, artigos, revistas, 

e filmes) que abordem o tema cinema e o seu poder de 

persuasão; comunicação nazista; Hollywood e o nazismo; 

a ideologia aplicada nos filmes, além da análise do filme “A 

Menina que Roubava Livro”,  entre outros que atendam ao 

objetivos do trabalho aqui desenvolvido. Todas estas fontes 

de pesquisas são citadas por Yin (2003) como essenciais 

para o estudo de caso.

Figura 1: Cartaz do filme A menina que roubava livros.
Fonte: http://blogs.diariodonordeste.com.br/blogdecinema/estreias/

menina-roubava-livroscritica-bonito-pre-maturo/

O longa metragem “A Menina que Roubava Livros” 

conta a história de uma menina chamada Liesel Meminger, 

uma alemã filha de comunistas e que sobrevive a segunda 

Guerra Mundial. Para salvá-la da morte, a mãe comunista, 

perseguida pelo nazismo envia Liesel e o irmão para o 

subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se 

dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e 

http://blogs.diariodonordeste.com.br/blogdecinema/estreias/menina-roubava-livroscritica-bonito-pre-m
http://blogs.diariodonordeste.com.br/blogdecinema/estreias/menina-roubava-livroscritica-bonito-pre-m
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é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É 

o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo 

dos anos. Alfabetizada pelo pai adotivo, Liesel se interessa 

cada vez mais pela literatura.  

Este trabalho não tem pretensão de ser a verdade 

absoluta. Até porque outros artigos sobre a mesma temática 

podem derrubar os argumentos aqui expostos. É preciso 

deixar claro que a análise do filme abordada neste artigo, 

é o olhar individual do pesquisador juntamente com as 

leituras realizadas ao longo do trabalho. Assim como afir-

mava Bourdieu (1983), não existe neutralidade no âmbito 

dos estudos das ciências sociais. Ele considera a neutrali-

dade uma utopia. 

Toda análise do filme “A menina que roubava livros” 

é feita com base da minha percepção como pessoa e estu-

diosa do assunto. Para Bourdieu, na composição de uma 

escritura são eleitos conceitos que satisfazem os anseios 

do autor. Isso só comprova que não há nenhuma espécie 

de neutralidade em qualquer tipo de escrita.  Mas apesar 

de afirmar a falta de neutralidade, Bourdieu (1998) defende 

que o pesquisador faça uso pronominal dos conhecimentos 

apreendidos da ciência social.
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CINEMA CONTEMPORÂNEO E IDEOLOGIA

Os alemães sempre foram apaixonados por cultura e 

arte. Teatro, leitura, música e cinema divertiam a sociedade 

alemã antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Por esse 

motivo, Hitler teve êxito ao utilizar diversas linguagens artís-

ticas para passar sua mensagem e ideologia aos alemães. 

Mas, Hitler não utiliza apenas os meios de comunicação da 

Alemanha para persuadir a sociedade, mas fez pacto com 

outros países, dentre eles os Estados Unidos, por meio dos 

estúdios de Hollywood. 

O Fürher compreendia o poder de sedução dos filmes 

hollywoodianos e como eles podiam ser usados como ferra-

menta de persuasão (URWAND, 2014).

Todas as interações entre o governo alemão e os estúdios ameri-
canos até aqui consideradas baseavam-se em duas preocupações 
centrais: A dos alemães era a questão da honra nacional: sentiam 
que os estúdios vinham sistematicamente destruindo a sua repu-
tação desde a primeira guerra mundial. Os estúdios, por sua vez, 
preocupavam-se com questões econômicas: sentiam que os 
alemães impunham restrições comerciais injustas ao seu produto 
(URWAND, 2014, p.70).

A “colaboração durou entre 1933 e 1939. Depois 

disso, incluindo o período que antecedeu a entrada dos 

EUA na guerra (em 1941), os estúdios produziram inúmeros 

longas antinazistas – como “O Grande Ditador”, de 1940, e 
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“Casablanca”, de 1942 – mas demorou bastante até que as 

produtoras começassem a tocar na questão do Holocausto 

(REVISTA SUPERINTERESSANTE, 2013).

Como se observa, o cinema é utilizado para atender 

aos interesses dos Estados Unidos.  Quando, ainda, aliado 

da Alemanha, usou Hollywood para propagar a ideologia 

nazista, mas quando resolveu entrar na guerra, imediata-

mente suspende os filmes a favor de Hitler e passa a produzir 

filmes antinazistas.

O filme “A Menina que Roubava Livros” não é a 

primeira produção norte-americana sobre a Segunda Guerra 

Mundial. Desde os anos de 1940, Hollywood faz críticas ao 

regime nazista e expõe os horrores do holocausto. A pelí-

cula sobre a temática foi “O Grande Ditador”, produzido por 

Charles Chaplin em 1938 e lançado em 1940, uma sátira ao 

nazismo e a Hitler.  Em 1959, ou seja, 14 anos depois do 

fim da guerra, estreia “O Diário de Anne Frank”, que narra a 

vida da garota que passou quase três anos escondida com 

a família em Amsterdã, até ser descoberta e assassinada no 

campo de concentração de Bergen-Belsen.

A lista de filmes sobre que retratam o holocausto e 

o regime do terceiro Reich é enorme, o que demonstra um 

grande fascínio de Hollywood sobre a temática e também 
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do espectador. Até porque se não houvesse interesse do 

público, os estúdios hollywoodianos não investiriam tanto 

neste tema. Mas, o que vamos analisar neste artigo é o 

interesse norte-americano justamente pela segunda Guerra 

Mundial. Afinal, o mundo passou e passa por muitas guerras 

e nenhuma é tão retratada nas telas do cinema quanto a 

iniciada por Hitler.

Muitas destas guerras tiveram os Estados Unidos 

como protagonista, a exemplo, a guerra do Golfo, a do 

Iraque, Afeganistão, onde milhares de pessoas morreram e 

continuam morrendo. Até mesmo, o fim trágico da segunda 

Guerra Mundial no Japão com a bomba atômica acionada 

pelos EUA é pouco relatada em produções cinematográficas. 

Geralmente, são produções de estúdios fora de Hollywood 

e, que, portanto, não ganham dimensão mundial. Poucas 

pessoas têm acesso.

O filme “A Menina que Roubava Livro”, estreado nos 

cinemas em 2013, é uma adaptação do livro homônimo do 

escritor Markus Zusak. A história tem como pano de fundo 

as tragédias reais ocorridas durante a Segunda Guerra 

Mundial e no Holocausto. O filme conta muitos fatos reais, 

entre esses estão as queimadas de livros proibidos que acon-

teciam em praça pública. Poucos meses depois da chegada 

ao poder, Adolf Hitler mandou queimar milhares de livros. Em 
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várias cidades alemãs foram organizadas queimas de livros 

em praças públicas, com a presença da polícia, bombeiros 

e outras autoridades.

Enquanto Hitler exaltava a raça ariana e a sua supe-

rioridade e demostrava que o nazismo seria solução para os 

problemas financeiros da Alemanha, Hollywood faz o oposto 

(MAROSIN, 2010).

No filme “A Menina que Roubava Livros”, a fim de 

comover o espectador, a produção audiovisual mostra os 

alemães quebrando e saqueando lojas de propriedades 

dos judeus, retirando homens, mulheres e crianças a força 

de suas casas. Enquanto isso, crianças e adolescentes 

alemães, como Liesel cantam em um coral musical de 

apoio ao nazismo, destacando a inocência e manipulação 

até mesmo nas escolas. Além de cantarem nos corais das 

escolas, os estudantes também liam livros sobre a ideologia 

nazista e os professores exaltavam a raça ariana.  

A cena do coral chama atenção pelo fato de mostrar 

uma adoração (crianças cantando em apoio ao nazismo) 

a um governo que destrói a vida de várias famílias e mata 

milhares de pessoas. É impactante e intencional. Enquanto 

as crianças exaltam o nazismo, são mostradas cenas de 

soldados alemães expulsando os judeus de seus lares.
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Figura 2: Coral de crianças exaltando o nazismo.
Fonte: Google imagem.

Os diálogos, casados com as imagens, são fortes e 

convincentes. Motter (2003, p.21) já dizia:

Partimos do pressuposto de que a linguagem faz a mediação entre 
o homem e o mundo e entendemos ser a palavra constitutiva do 
pensamento conceitual, veiculadora de traços ideológicos que tran-
sitam do social para o individual, mediação entre homem e mundo, 
sujeito e objeto, das relações entre sujeitos e dos sujeitos consigo 
mesmos. Ela conserva e transmite a experiência acumulada e incor-
pora as mudanças, ao mesmo tempo em que oferece as categorias 
necessárias à constituição do pensamento conceitual. A palavra 
recorta a realidade dotando-a de sentido.

Se as palavras sozinhas já têm tanto poder, imagine 

acompanhada de imagens. Diz o ditado que uma imagem 

vale mais que mil palavras. Em alguns momentos, isso pode 

até ser verdade, mas para persuadir, o melhor é unir as duas 
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coisas. É isso que faz o cinema. Desse assunto Hollywood 

entende bem.

O cinema é a fábrica da magia. Nele, tudo é possível 

de ser realizado, todos os sonhos são possíveis. Na telona, 

é possível misturar ficção e realidade, que ninguém vai 

achar estranho ou censurar. O filme analisado neste artigo 

“A Menina que Roubava Livros” tem esta mistura: ficção 

com realidade. Ou seja, a ficção fica por conta da história da 

personagem principal Liesel Meminger, que roubava livros 

proibidos pelo nazismo, porém a história que contextualiza 

o filme é sobre a Segunda Guerra Mundial, que realmente 

ocorreu de 1939 a 1945. 

Em uma das primeiras cenas do filme, o aniversário 

de Hitler é comemorado com desfile militar nas ruas da e 

todos os moradores saem de suas casas para prestigiar as 

comemorações. Mas, o aniversariante não aparece e nem 

seu nome é citado pelos personagens que fazem o papel de 

generais nazistas, apesar de deixar subentendido quem é o 

aniversariante.
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Figura 3: Desfile de comemoração do aniversário de Hitler e queima de 
livros. Fonte: Google Imagens.

Logo após a esta cena do aniversário, acontece 

queima de livros. Os generais do Exército nazista fazem 

discurso falando da importância de destruir aquelas publi-

cações, que de acordo com eles a arte e a literatura produ-

zida por judeus, poloneses e comunistas não caracterizava 

a alta intelectualidade da raça ariana. Em discurso o prefeito 

da cidade de Molching (onde se passa toda história), afirma 

que as crianças alemãs devem ficar longe desse tipo de lite-

ratura se querem se tornar inteligentes. É quando começa 

a queimada e todos vão embora que Liesel aproveita para 

pegar dois livros que estão a salvos da fogueira.
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Naquele momento, a queima dos livros significava a 

censura exposta pelo nazismo aos alemães. A maior parte 

dos livros queimados foram escritos por judeus, poloneses 

ou comunistas e por isso, iam para a fogueira, porque não 

estavam de acordo com a ideologia nazista. Era uma censura 

declarada e todos os alemães tinham que queimar os livros 

considerados proibidos. Por este motivo, Liesel escondia as 

publicações que conseguia, senão ela e seus pais adotivos 

poderiam sofrer sanções dos nazistas.

Figura 4: Liesel pegando livro que escapou da fogueira.
Fonte: Google imagens.

Outra cena do filme que relata os horrores impostos 

pelo nazismo está no momento que Liesel assiste a 
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passagem dos judeus por sua cidade, muito comum durante 

a Segunda Guerra Mundial. Esse evento era conhecido como 

desfile, quando judeus eram guiados para os campos de 

concentração, maltrados e obrigados a caminhar por longas 

distâncias sem alimento ou água. 

Como se percebe, o filme é fiel aos fatos históricos, 

embora os misture com a ficção. Motter (2003) defende a 

discussão sobre ficção e realidade tanto na TV quanto no 

cinema. Para ele, é necessário avaliar a ficção buscando as 

relações entre o cotidiano vivido e o cotidiano construído pelo 

produto ficcional para compreender como se processa a inter-

-relação entre esses dois gêneros, “claramente delimitados 

por modalidades discursivas consagradas como de “compro-

misso” e de “descompromisso” com a realidade social”. 

Por mais que alguns estudiosos ou críticos defendam 

que as produções cinematográficas precisam ser fieis a reali-

dade, acreditamos que o cinema é uma linguagem ficcional 

e subjetiva, e, por este motivo, a realidade não precisa ser 

total. Motter (2003, p.21) afirma que:

[...] a subjetividade é livre para construir o sonho, a fantasia e um 
cotidiano em consonância com o projeto ficcional do autor, desobri-
gado que está de qualquer outro tipo de fidelidade ao real, que não 
o que garanta a coerência e o caráter verossímil de seu discurso 
dentro dos limites da própria obra. 
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O filme analisado contém muitos fatos reais, mas 

também ficcionais, a Liesel, personagem principal, não 

existiu, assim como o seu amigo Rudy, que sustentava por ela 

um amor intenso. Porém, a história ficcional de uma menina 

que rouba livros mistura-se às histórias da Segunda Guerra 

Mundial. Entorno do personagem Rudy, o filme relata que o 

nazismo costumava atrair adolescentes para fazerem parte 

Juventude Hitlerista, organização criada para disseminar as 

ideias nazistas e preparar os jovens para o exército alemão. 

Na película, Rudy é obrigado a fazer parte da organi-

zação, nem ele e nem sua família concordam com o nazismo, 

porém, assim como outros alemães temem demostrar o seu 

desagrado com as ideias de Hitler por medo de persegui-

ções.  O pai adotivo de Liesel, Hans, é um dos alemães que 

sofrem sanções dos Nazistas. Por se recusar a fazer parte 

do partido de Hitler e, ao confrontar um oficial, Hans é levado 

para guerra. Além disso, ele e a esposa escondia um judeu 

que estava entre a vida e a morte, no porão de sua casa. 

Durante todo filme, eles cuidam do judeu, o qual Liesel se 

torna amiga.
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Figura 5: Pai adotivo de Liesel retornando da guerra.
Fonte: Google Imagem.

Apesar de não terem obrigação total com a realidade, 

os filmes que se passam durante algum fato histórico, como 

a Segunda Guerra Mundial, não podem acrescentar coisas 

que não ocorreram, mas, podem omitir fatos, mostrar apenas 

o que interessa aos produtores. Essa é uma atitude recor-

rente de Hollywood, omitir fatos a fim de se favorecer. Em 

filme sobre a Segunda Guerra Mundial é omitida a entrada da 

União Soviética na guerra (LOBASSI, 2014). Geralmente, nos 

filmes os americanos sempre são mostrados como heróis.

O argumento montado pelo filme sobre a Segunda 

Guerra Mundial convence o espectador facilmente, principal-

mente aqueles que não conhecem a história do nazismo e 

dos motivos da guerra profundamente. O papel heroico dos 

soldados americanos é retratado em muitos filmes sobre a 
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Segunda Guerra Mundial. Geralmente, eles aparecem no 

final da história e em poucos filmes a figura do Hitler é apre-

sentada. Nesse caso, o ditador sempre aparece como ‘um 

ser invisível do mal’. 

Em uma das cenas finais do filme, A Menina que 

Roubava Livros, após um bombardeio no bairro onde Liesel 

morava, todas as pessoas que ela amava morreram, inclu-

sive seus pais adotivos e seu amigo. Nesta cena, Liesel é 

retirada dos escombros por um soldado americano. 

Essa subjetividade mexe com o psíquico (GUATTARI; 

ROLNIK, 1996) de quem assiste aos filmes. Para alguns 

críticos essa é uma relação de alienação entre produtores e 

espectadores. Porém, não é sempre assim.

O modo pelo qual os indivíduos vivem essa subjetividade oscila 
entre dois extremos: uma relação de alienação e opressão, na qual 
o indivíduo se submete a subjetividade tal como a recebe, ou uma 
relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se reapropria 
dos componentes da subjetividade, produzindo um processo que 
eu chamaria de singularização (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p.33).

A mistura da realidade com a ficção no filme está tão 

entrelaçada que muitos espectadores acreditam que Liesel 

existiu e que sua história é verdadeira, esquecendo-se que o 

filme é baseado na literatura, onde a realidade fica por conta 

apenas da guerra. Não sabemos se foi intenção dos produ-

tores confundirem os espectadores, mas o final do filme é a 



337

“A menina que roubava livros” e a comunicação nazista

su
mári

o

parte que faz as pessoas que assistem ao filme acreditarem 

na existência de uma garota que roubava livros na época da 

Alemanha nazista. Isso porque, no fim da película, o narrador 

em off conta o que aconteceu com Liesel após a guerra e 

enquanto a narração ocorre é mostrada detalhes de uma 

casa, a decoração, fotos, livros, como se fosse algo real, 

de pessoas reais. Acreditamos que essa ficção realista faz 

parte do enunciado persuasivo, a fim de envolver ainda mais 

os espectadores. Motter (2003) afirma que esta confusão é 

normal em filmes que fazem referências a realidade.

Por outro lado, na ficção, as referências precisas ao mundo real 
são tão intimamente ligadas, que é comum, após longa convivência 
com a mistura de elementos ficcionais e factuais, o telespectador 
(leitor) não saber delimitar com clareza esses dois mundos. Nessa 
situação, tende-se a projetar o modelo ficcional na realidade, ou 
seja, acredita-se, como sugere Umberto Eco , na existência de 
personagens e acontecimentos ficcionais (MOTTER, 2003 p.22)

Fazer análise ideológica de filmes é muito complicada 

já que essas ideias não estão muito aparentes nas películas. 

Em muitos filmes esta ideologia aparece de maneira subli-

minar e é preciso muita atenção para perceber. Geralmente, 

os gêneros de filmes que não têm uma ideologia impercep-

tível são: animação, ficção cientifica, aventura e ação. Essas 

películas são mais competentes em seu papel de influen-

ciar o público do que os filmes produzidos em épocas de 

governos ditatoriais, como no cinema nazista. Isso porque o 
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espectador está distraído e não consegue perceber a rela-

tiva manipulação, já nos filmes de épocas ditatoriais, a mani-

pulação é latente.

Assim, por mais que não seja tão claro como em ditaduras preten-
samente totalitárias, fica difícil não ver em Hollywood um funda-
mental braço propagandístico da ideologia do regime americano. 
Não é um grande mistério que a indústria do cinema é repleta de 
propagandas comerciais e do “regime”. (DIAS, 2014)

Durante os anos de colaboração com os nazistas, 

Hollywood aprimorou as técnicas de persuasão por meio do 

cinema. Isto é constatado em filmes contemporâneos, prin-

cipalmente os que utilizam a Segunda Guerra Mundial como 

contexto para a histórias de ficção. 

“A Menina que Roubava Livros” tem como objetivo 

mostrar os horrores da Segunda Guerra Mundial, a persis-

tência de alguns alemães, que como Liesel não se curvava 

ao nazismo, mas que mesmo em silencio, protestava, ainda 

que fosse roubando livros proibidos. E, claro, mostra o ‘hero-

ísmo’ das tropas americanas que ‘salvaram’ os alemães 

e judeus no nazismo. Esse heroísmo está presente em 

diversos filmes sobre a guerra e o filme analisado só reforça 

esta ideia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo foi desenvolvido a partir de um estudo 

de caso do filme “A Menina que Roubava Livros” no qual 

buscamos compreender os métodos que Hitler utilizava na 

sua comunicação, principalmente no cinema, e como essas 

técnicas se enquadram nos tempos atuais, sobretudo, como 

são utilizadas por Hollywood. Entre os principais objetivos 

desse trabalho estava o conhecimento e a compreensão 

da ideologia empregada pelo cinema contemporâneo em 

relação ao nazismo.

Por meio das leituras empregados nessa pesquisa, 

constatamos que a utilização do cinema como arma de 

persuasão não surgiu há pouco tempo com os Estados 

Unidos e nem com o nazismo. A manipulação já existia antes 

mesmo de Hitler. Entretanto, o governo nazista foi o que 

mais conseguiu alcançar seus objetivos por meio dos filmes 

ideológicos. Uma verdadeira lavagem cerebral. A tecnologia 

cinematográfica da época ajudou muito o nazismo a persu-

adir os alemães e o mundo sobre a limpeza de raça, tanto 

que chegou a fazer acordos com Hollywood. Com o fim do 

pacto com os alemães, os Estados Unidos começam uma 

série de filmes contra o nazifascismo. 
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Utilizar o cinema como disseminador de ideias é tão 

eficaz, que os Estados Unidos usam até hoje os métodos 

persuasivos do nazismo em seus filmes. Nos filmes ameri-

canos, geralmente a força do Exército americano é exaltada, 

o papel de salvador e de polícia do mundo também estão 

presentes na película. Ideias como estão são fáceis dige-

ridas pelos espectadores quando estão distraídos assistindo 

a um filme.

Nesse artigo, consideramos que misturar a ficção com 

a realidade é a melhor maneira de regimes tanto ditatorial 

quanto democráticos, conseguirem disseminar ideologias. 

Nele, chegamos à conclusão de que os Estados Unidos, por 

meio de Holywood, é o que mais utiliza os métodos nazistas 

no cinema contemporâneo. Com isso, eles continuam sendo 

no subconsciente de muita gente o herói mundial.
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INTRODUÇÃO

O que significa adolescência? Alguns dizem que 

significa “crescer com dor”, outros defendem que adoles-

cente vem do latim adolescere que significa alimentar. 

Dentre tantas definições, a psicóloga Maria Regina Monteiro 

de Souza certa vez escreveu que a adolescência

é uma fase de diferenciação, em que o jovem abandona a mundo 
infantil e começa adentrar no mundo adulto. Nem o próprio adoles-
cente sabe direito quem ele é. Ficam perdidos nessa transição do 
mundo infantil de brincadeiras, jogos, lazer, poucas responsabili-
dades e uma crescente atração pelo mundo adulto. (SOUZA, 2016, 
online)

Isto é, trata-se de uma fase de experimentação da 

vida adulta, começar a sentir o gosto de como é ser adulto, 

sem ainda o ser. Aprendendo a consumir, a fazer escolhas, 

conhecendo também as consequências. É neste rumo que 

esta pesquisa segue.

Rebelde foi uma telenovela criada especificamente 

para este público. Histórias e personagens compatíveis 

com o universo jovem tornaram a telenovela um produto de 

sucesso. Pegando carona no sucesso da telenovela, a banda 

RBD, foi um êxito entre os fãs que durou cerca de 5 anos. 

Êxito comprovado pelos números da banda que, entre 2004 

e 2006, visitou 25 países para diversos shows esgotados, 
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vendeu mais de 66 milhões de discos, 14 milhões de DVDs, 

17 milhões de vendas digitais, 6 milhões de ingressos, 

sendo que a telenovela Rebelde foi retransmitida em pelo 

menos 49 países.

Já sabendo de qual público estamos falando e a 

extensão do produto, buscamos com essa pesquisa iden-

tificar o quê tornou Rebelde um formato tão exitoso e que 

levou tantos fãs a assistirem a telenovela, acompanharem 

a banda, e gerou mobilizações como as registradas pela 

revista Capricho, na qual fãs afirmaram: “nós vamos ver 

esse show do Brasil e já estamos combinando de ir para o 

México”, “Fã de RBD faz tudo pela banda” (VIEIRA, 2008, 

online).

Esta pesquisa busca, então, sintetizar os conceitos 

de Indústria Cultural, telenovela, juventude, identificação e 

consumo, na intenção de subsidiar a investigação a partir de 

uma análise da telenovela Rebelde.

A PRESENÇA DA TELENOVELA NA CULTURA 
DE FÃS

Segundo Adorno e Horkheimer (1985) o termo Indústria 

Cultural foi concebido para dar nome ao modelo de reprodução 
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em grande escala de uma obra cultural e que, após a inserção 

dessa obra nos Meios de Comunicação de Massa (MCM), a 

obra deixa de ser única e passa a ser mercadoria de consumo 

para a Massa. Sendo que “os padrões teriam resultado 

originariamente das necessidades dos consumidores: eis por 

que são aceitos sem resistência” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p.114, grifo nosso). É importante sublinhar que esta 

afirmação continua atual quando as maiores e mais respeitadas 

análises de audiência tentam responder a pergunta de ouro: o 

que o público quer ver?

Contar histórias através da televisão começou muito 

cedo, logo nas primeiras transmissões de TV. E isso foi 

tomando forma a partir da mistura das experiências com o 

teatro, o cinema e o rádio.

Tudo isso junto, teatro, narrativa, cinema, rádio e mais alguma 
coisa peculiar, redundou nas histórias televisadas, cada vez mais 
atraentes, na medida em que veiculam um conteúdo internacional-
mente simples, tornando interessante pela utilização de técnicas 
mais sofisticadas e, ainda, de atores cada vez mais mitificados e 
idolatrados (PALLOTTINI, 1998, p. 24-25).

Assim surgiu a telenovela, que para Alencar (2004), é 

o produto de maior popularidade na televisão brasileira e é 

a partir dela que surgem outros formatos como o da série e 

minissérie. Evidentemente, esse processo demorou acontecer 

e veio revolucionar a estética e modelo de produção inicial.
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Aronchi de Souza (2004) elaborou uma classificação 

bastante precisa e atual dos gêneros televisivos, incluindo 

a novela. Em tempo, antes de prosseguir com o conceito 

de telenovela, é necessário compreender o significado da 

palavra gênero. Segundo o dicionário “Michaelis”, gênero 

significa: “Grupo de seres que têm iguais caracteres essen-

ciais. Agrupamento de indivíduos que possuem caracteres 

comuns”. Ou seja, o autor propôs a classificação, levando 

em conta quais formatos de programas compartilham 

algumas características. 

Sabendo disso, para classificar a telenovela, é neces-

sário enquadrar o formato nos materiais disponíveis, como é 

o caso das tabelas de classificação da Agência Nacional do 

Cinema – ANCINE e do próprio Aronchi de Souza.

Tabela 1: Classificação dos Gêneros

Categoria Subcategoria

Entretenimento Adulto (erótico), Auditório; Colunismo 
Social; Culinário; Desenho Animado; 
Docudrama; Esportivo; Obras 
Cinematográficas; Game Show 
(competição); Humorístico; Infantil; 
Interativo; Musical; Novela; Quiz Show 
(perguntas e respostas); Reality Show; 
Revista; Séries e Minisséries; Variedades
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Informação Debate; Documentário; Entrevista; 
Telejornal

Educação Educativo; Instrutivo

Publicidade Político; Sorteio; Telecompra

Outros Especial; Eventos; Religioso
Fonte: http://www.ancine.gov.br/media/SAM/Metodologias/TvAberta.pdf

Tabela 2: Classificação dos Gêneros

Categoria Gênero

Entretenimento Auditório; Colunismo social; Culinário; 
Desenho animado; Docudrama; 
Esportivo; Filme; Game Show 
(competição); Humorístico; Infantil; 
Interativo; Musical; Novela; Quiz 
Show (perguntas e respostas); Reality 
Show (TV-realidade); Revista; Série; 
Série brasileira; Sitcom (comédia de 
situações); Talk Show; Teledramaturgia 
(ficção); Variedades; Western (faroeste)

Informação Debate; Documentário; Entrevista; 
Telejornal

Educação Educativo; Instrutivo

Publicidade Chamada; Filme comercial; Político; 
Sorteio; Telecompra

Outros Especial; Eventos; Religioso
Fonte: Souza (2004, p.92).

Classificar os formatos em gêneros permite compre-

ender as características compartilhadas e as que tornam 

http://www.ancine.gov.br/media/SAM/Metodologias/TvAberta.pdf
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cada formato único. Isto torna possível conhecer e estudar 

as ferramentas de criação isoladamente.

Sendo assim, de acordo com a ANCINE, as caracte-

rísticas básicas de uma obra seriada são: ter um título e ser 

produzida por capítulos, identificados apenas por números 

sequenciais, sugerindo continuidade, é o caso de Rebelde.

As tramas de telenovelas que transmitem mensagens 

direcionadas ao público jovem e que tratam dos conflitos 

sobre amadurecimento, quase sempre são as mesmas 

em qualquer lugar. É possível corroborar essa afirmação, 

observando dados de comercialização da própria telenovela 

Rebelde (Televisa), que foi retransmitida com sucesso em, 

pelo menos, 40 países, incluindo Israel, Polônia, Bulgária, 

Romênia, Suíça, entre outros. Isto só é possível, pois os 

assuntos tratados em Rebelde estão ligados ao cotidiano 

dos adolescentes, como será aprofundado mais adiante.

É importante sublinhar, entretanto, que, apesar de o 

tema tratar de algo universal, deve-se ater para o fenômeno 

da Globalização que, diferente de muitos pensamentos, não 

homogeneizou as culturas numa única no mundo todo, e sim 

conectou culturas diferentes e propôs um compartilhamento 

cultural (CANCLINI, 2004). Sendo que o ato de compartilhar 

entre culturas, fez com que houvesse uma “ruptura” ou 
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fragmentação no padrão de identidades antes impostas ao 

homem pós-moderno (HALL, 1997). Muito embora, Bauman 

(2003) afirme que, na atualidade, essas ligações entre os 

sujeitos são muito mais superficiais. Isso significa que o 

homem pós-moderno não tem apenas uma identidade, 

senão várias identidades superficiais.

Isso permite que o jovem telespectador se identifique 

dentro da trama, apropriando-se de uma, ou de algumas, 

das várias identidades estrategicamente representadas 

pelos personagens da novela.

Acredita-se que para que haja identificação do teles-

pectador com uma telenovela, ou qualquer outro produto 

audiovisual, é necessário partir da premissa que a compre-

ensão humana:

é um tipo de conhecimento que necessita de uma relação subjetiva 
com o Outro, de simpatia, o que é favorecida, talvez, pela projeção, 
pela identificação, como ocorre quando vamos ao cinema ou lemos 
romances e simpatizamos com os personagens. (MORIN, 2004 
apud BIEGING, 2010, p. 224)

É fato que os personagens com suas características 

físicas e, além disso, suas personalidades são os respon-

sáveis por promover a devida simpatia com o público. Eles 

são elaborados estrategicamente para manter uma estru-

tura de história coesa, assim como a estrutura da história 
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é elaborada estrategicamente para promover personagens 

críveis (McKEE, 2011). Isto é, tramas necessitam que perso-

nagens específicos sejam criados, sendo que o desenvolvi-

mento do personagem depende da trama. Assim, é possível 

afirmar que a identificação do público ocorre, num primeiro 

momento, ao ver-se representado nas falas, gestos, manias 

ou até características físicas daquele determinado perso-

nagem e, num segundo momento, com a própria trama, pois 

deverá sentir-se inserido em um universo crível.

A interação entre os personagens, portanto, é depen-

dente do conteúdo imposto pela trama. Sobre o qual, é 

importante citar que 

(...) as pessoas se apropriam dos conteúdos de formas diferentes, 
pois, como explica Escosteguy (2001) além de pertencermos a 
culturas diferentes, temos também modos desiguais de nos apro-
priar e transformar as mesmas informações (BIEGING, 2013, p. 
114). 

Em complemento, Baccega (2013, p.9) lembra que o

receptor “lê” o produto de acordo com suas práticas culturais, (...) 
mas o produto “lido” já vem pleno, ou mais ou menos, de uma 
reinterpretação do que aí está, revelando uma reinterpretação que 
tenha sido considerada também adequada. 

 Sendo assim, já é possível observar uma caracterís-

tica da Globalização que, quando analisada isoladamente, 

não corrobora o sucesso de Rebelde. Pois, se cada público, 

participante de uma determinada cultura ou universo em 
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comum, entende uma mesma mensagem de uma maneira 

distinta; como foi possível que Rebelde, tanto a telenovela, 

quanto a banda e os outros produtos derivados tornas-

sem-se bem sucedidos comercialmente? 

No vídeo de venda da novela original, da argentina 

Cris Morena, Rebelde Way, é dito o seguinte: “Sus fans trans-

formaron a Rebelde Way en el formato ideal para adoles-

centes y pre-adolescentes en cualquier lugar del mundo.” 

(REBELDE WAY, 2002). Ainda que haja essa fragmentação 

do público, Rebelde (televisa) foi um êxito mundial. Tema e 

personagens foram fundamentais para este sucesso.

Como consequência de toda essa fama, ocorre a esti-

mulação para o consumo que, segundo Bauman (2008), se 

apoia na irracionalidade dos consumidores, espectadores, 

“estimula emoções consumistas e não cultiva a razão” 

(BAUMAM, 2008, p.65). Ora, se a telenovela é um produto 

vendido pela televisão, sendo o telespectador consumidor 

do produto, sua prosperidade está em não satisfazer o 

público. Ou seja,

O método explícito de atingir tal efeito é depreciar e desvalorizar os 
produtos de consumo logo depois de terem sido promovidos no 
universo dos desejos dos consumidores. Mas outra forma de fazer 
o mesmo, e com maior eficácia [...] satisfazendo cada necessi-
dade/desejo/vontade de tal maneira que eles só podem dar origem 
a necessidades/desejos/vontades ainda mais novos. (BAUMAM, 
2008, p.64)
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O espectador, sendo consumidor do conteúdo, é 

bombardeado por uma grande variedade de conteúdos e 

mensagens. Ele tem o poder de recebê-los e negociá-los, 

promovendo uma transformação e apropriando-se do que 

achar interessante e, como é o caso das crianças, ressig-

nificar as mensagens “fazendo seus em suas brincadeiras 

e fantasias” (BIEGING, 2010, p. 221). Pode-se dizer, então, 

que o processo de apropriação do que lhe parece interes-

sante e do consumo, ocorre, em partes, por processos de 

estimulação de consumo não conscientes.

Rebelde, ao se reafirmar como um fenômeno do 

consumo, num primeiro momento traz em sua caracteri-

zação atributos que contribuíram para atrair os fãs. É, basi-

camente, partindo dos diálogos acima que observaremos 

nosso objeto. Em busca de correlações entre ferramentas 

eficazes para a criação de franquias e o determinado público.

METODOLOGIA

Com a intensificação dos processos desencadeados 

pela Globalização (CANCLINI, 2004), a indústria cultural se 

mantém fortalecida em sua missão: simplificar os símbolos 

culturais de modo que os tornem adequados e fáceis 
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suficientemente para que o maior número possível de 

pessoas tenha acesso às suas mensagens. Apesar de a 

simplificação ser amplamente criticada, ela ainda é descrita 

como eficaz para os meios de comunicação de massa.

Com enfoque nos processos de identificação entre o 

público e o produto audiovisual, este trabalho busca identi-

ficar como ocorre o sucesso de um produto completo. Isto 

é, buscamos compreender o porquê que estes fenômenos 

promovem em seu público tamanha mobilização, a partir 

do estudo de caso da Telenovela Rebelde (Televisa 2002-

2004) como sendo uma franquia comercial, sob o olhar do 

público brasileiro.

Figura 1:Logotipo e principais personagens.
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A telenovela Rebelde foi uma versão mexicana exibida 

no Brasil. Adaptada da versão original argentina “Rebelde 

Way”, criação de Cris Morena, conta a história de vida de seis 

jovens que se conhecem estudando na “Elite Way School”, 

uma escola interna voltada para atender os adolescentes de 

classe alta. Cada um com sua personalidade e diferenças, 

os personagens se unem para formar uma banda musical e 

compartilhar conflitos. No decorrer das histórias, é notória a 

importância dada para o desenvolvimento das personagens.

Figura 2: Rebelde Way tem apenas 4 personagens protagonistas.

O que motiva entender e propor o assunto como tema 

desta pesquisa é o fato de o autor ter vivido o fenômeno 

citado; é a experiência do próprio pesquisador. E, também, 

a evidente importância que o tema tem. Sob o entendimento 

do pesquisador, o estudo apresentado tem potencial impor-

tância ao tratar de comunicação para os adolescentes, visto 

que eles estão passando pelo principal desenvolvimento 

individual como cidadãos sociais, como educandos. É 
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a evolução que os leva ao futuro. É, por isso, importante 

entender como operam estes fenômenos. É necessário 

decodificá-los e promovê-los a um novo patamar de estudos 

que visam à otimização do processo comunicativo.

Este estudo considera o pesquisador como parte 

integrante do processo de estudo e análise dos dados, 

permitindo partir para uma autoanálise fenomenológica do 

conteúdo com a aplicação necessária dos conceitos de 

fenomenologia que “(...) consiste na inserção do pesqui-

sador no ambiente natural da ocorrência do fenômeno e de 

sua interação com a situação investigada” (PERUZZO, 2005, 

p. 125, grifo do autor). 

Acredita-se que o método da fenomenologia em uma 

pesquisa qualitativa, é eficaz para obter uma visão singular 

do produto que é objeto da pesquisa. Principalmente pelo 

fato de o pesquisador ter tido a vivência nos ambientes 

descritos. O autor foi participante de grupos de fãs da teleno-

vela Rebelde e do grupo musical RBD, consumiu e compar-

tilhou produtos da banda, revistas, cards, roupas e chegou 

até a participar de um grupo cover e fazer apresentações em 

escolas e eventos.
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A TELENOVELA REBELDE NO COTIDIANO

Lembranças, amizades, dificuldades, amores, 

gratidão e esperança. O discurso final da telenovela Rebelde 

faz um apanhado dos principais valores que estiveram 

presentes nas mensagens repassadas no desenrolar da 

trama. Cheio de emoção e significado para os espectadores 

e fãs, o discurso final sintetizou a trama.

Não sei se o colégio era exatamente como me lembro, ou se os 
professores eram tão bons ou tão ruins como ficaram na minha 
memória. O que eu sei é que o mais importante que aprendi 
naqueles dias foi o valor da amizade. Os amigos sempre presentes: 
para o bem ou para o mal, nos melhores e nos piores momentos. 
São deles que eu me lembro com maior nitidez. E o amor, o primeiro 
amor. Amores, amigos, não importa como hoje estejam... Sempre 
os levo comigo. E eu sei que vou com eles, porque naquilo que 
somos hoje está presente o que fomos ontem. À vocês, meus 
amigos do coração, não me canso de agradecer sempre. Porque 
naquela época em que caminhávamos no mundo de coração 
aberto, conseguimos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. 
(REBELDE, 2006, cap. 440)

A convivência do pesquisador com outras pessoas que 

viveram esses momentos, que acompanharam a telenovela, a 

banda, a série até o fim da franquia, possibilitou observar que 

é unânime a ideia de que Rebelde, muito além de entreter, 

ensinou sobre a vida. Ensinou sobre ética, esperança, 

amizade, amor, respeito. Seus personagens e as situações 

vividas por eles, algumas destacadas mais adiante, permitiram 
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que o público se aproximasse da trama. Portanto, é impor-

tante conhecermos quem são os principais personagens.

Roberta Alexandra Maria Pardo Rey

Sem dúvida a personagem mais rebelde da trama. Sua 

personalidade forte e sua caracterização chama a atenção 

ao ser vista na tela. O próprio pesquisador lembra que 

“zapeando” pelos canais, passou pelo SBT e viu uma cena 

da Roberta. Aquilo foi essencial, naquele momento, para que 

começasse a assistir a telenovela. Na cena, Roberta derra-

mava uma bebida nos cabelos de sua inimiga, Mía Colucci.

Figura 3: Roberta Pardo. Fonte: Rebelde (2004).
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Figura 4: Roberta Pardo e Mía Colucci. Fonte: Rebelde (2004).

Vários conflitos eram provocados pela Roberta. Ela 

era briguenta, “odiava” os outros personagens considerados 

por ela como mimados, ela sempre criticava e era criticada. 

Era uma responsável pela fluidez da trama, um centro das 

atenções. 

Talvez a personagem menos ligada à realidade por 

conta de sua personalidade transgressora. Quem não 

gostaria de ser como Roberta? Ter tudo quando e como 

quisesse? Ainda mais quando se é adolescente. Era 

exatamente o que ela representava, o “fazer o que quiser e 

quando quiser”. Ou seja, o barulho que ela fazia dentro da 

história, chamava a atenção dos espectadores, assim como 

aconteceu com o pesquisador.
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Diego Bustamante

“Diego é filho de um coroa importante. Mas não faz o 

menor esforço para se manter na linha.” É assim que Diego 

era anunciado nas chamadas de Rebelde.

Figura 5: Diego Bustamante. Fonte: Rebelde (2004).

Diego era um garoto popular e namorador no colégio. 

Filho de um importante político, não hesitava em se apro-

veitar de tal situação para “sair da linha”. O maior conflito 

dele era não ser capaz de enfrentar o pai para perseguir seu 

maior sonho: ser músico. León, pai de Diego, desejava que 

seu filho seguisse seus passos na política. 

Um personagem que representou todos os adoles-

centes com desejos de seguir carreiras ou sonhos, mas que 

não tinham coragem de enfrentar os familiares ou pessoas 

que impunham seus próprios desejos sobre os filhos.
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Mía Colucci Cáceres

Patricinha do colégio. Segue a moda e quer que todos 

a sigam. Arruma algumas inimizades pelo seu jeito de “se 

achar”, assim como diziam alguns fãs.

Figura 5: Mía Colucci. Fonte: Rebelde (2004).

Embora sua imagem representasse alguém feliz 

e segura, Mia sofria muito por não ter convivido com sua 

mãe, era insegura e tentava não transparecer suas fraquezas 

sendo o centro das atenções.

Miguel Arango Cervera

É o maior exemplo de como é possível estar errado 

e que tomar certas decisões podem mudar completamente 

sua vida.
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Figura 6: Miguel Arango. Fonte: Rebelde (2004).

Vivendo no interior com sua mãe e irmã, Miguel 

decide vingar-se da morte de seu pai. Segundo seu entendi-

mento, seu pai morreu de tantas decepções após falência de 

sua empresa, em decorrência de uma ação supostamente 

tomada por Franco Colucci. Ao descobrir que Franco tem 

uma filha estudando no Elite Way School, Mia Colucci, ele 

decide que é a oportunidade de consumar seu plano de 

vingança e se muda para o colégio.

As severas consequências dessa decisão se arrastam 

por toda a telenovela e o público é cativado principalmente 

pela personalidade líder de Miguel. Em contrapartida, ele 

acaba se apaixonando por Mia e abrindo mão de seu plano 

de vingança.
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Guadalupe “Lupita” Fernandez

É a certinha da turma. Sempre esbanjando simpatia e 

amizade, foi alvo de alguns personagens mal intencionados 

que se aproveitaram de sua ingenuidade.

Figura 7: Lupita Fernandez. Fonte: Rebelde (2004).

Lupita tinha medo de fazer coisas erradas, era quem 

colocava os outros rebeldes no lugar. Ela era como a Roberta 

disse uma vez: 

Todo mundo te achava tão seriazinha, tão cabeça que, às vezes, até 
nos assustávamos um pouco. E, afinal de contas, você foi a única 
que mostrou competência para colocar cada um em seu devido 
lugar. É... quando queríamos fazer idiotices (REBELDE, 2006, cap. 
440). 

Ela representou os adolescentes “cabeça”, os mais 

responsáveis, os que, por alguns motivos, eram responsáveis 

por alguém e que demonstravam certa seriedade em suas 
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relações com os amigos, por já terem atingido um tipo de 

maturidade, ainda que jovens.

Juan “Giovanni” Mendez Lopez

Tem um senso de humor único. Sua máxima era 

esnobar os outros se dar bem com as garotas.

Figura 8: Giovanni Mendez. Fonte: Rebelde (2004).

Juan trocou seu nome para Giovanni, por considerar 

Juan um nome muito pobre e sem significado. Escondeu 

seus pais e sua origem humilde pelo tempo que conse-

guiu. Na escola ele se mostrava rico e dizia que seus pais 

moravam na Europa e, na realidade, eles tomavam conta de 

um pequeno açougue na periferia da Cidade do México.
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Os personagens: perfis e significados

Adolescentes, assim como Giovanni, estão passando 

por transformações físicas e psíquicas. Estão deixando a 

infância para tornarem-se adultos. Nesta fase, muitos não 

entendem essas transformações e é justamente nesse 

momento que também passam a entender como as coisas 

são de verdade e passam a enfrentar as dificuldades junto 

dos adultos da família. Giovanni representou jovens adoles-

centes que, ainda que não assumissem, passaram por difi-

culdades financeiras, mas preferiram esconder este fato e 

espelharem-se nos outros que eram considerados melhores.

Os seis personagens descritos acima compartilharam 

a mesma escola. Não por coincidência, o pesquisador e os 

grupos presentes neste estudo, estavam em idade escolar 

e compartilhavam da mesma escola. Não havia nada que 

os representassem melhor do que conflitos enfrentados 

dentro de uma escola, muito embora eles soubessem da 

realidade completamente diferente entre a escola real e o 

colégio ficcional Elite Way School. Ou seja, a identificação 

não ocorreu por conta do cenário físico ficcional da teleno-

vela. E sim pelos conflitos enfrentados pelos personagens.
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Sabendo disso, é possível trazer à tona que a tele-

novela Rebelde transmitiu uma trama na qual seus perso-

nagens serviram de base para a criação e propagação de 

diversos produtos comerciais derivados: desde a criação de 

uma banda musical até a confecção de adereços de moda e 

objetos colecionáveis que foram vendidos. 

Na tentativa de entender quais ferramentas que 

tornaram possível a franquia Rebelde, vêm à tona algumas 

considerações sobre a popularização deste produto, 

conforme Budag (2008) observa. A primeira e principal cons-

tatação é de que “Rebelde foi concebida para vender merca-

dorias e, entre elas, sobretudo a banda RBD.” (BUDAG, 

2008, p.100), completando a observação:

RBD (a banda) deu origem a Rebelde (a telenovela), e não o oposto, 
como pode ter deixado transparecer a mídia e pode ter sido enten-
dido pelo público em geral. (BUDAG, 2008, p.100)

Outra afirmação que reforça a estratégia de produção 

de uma telenovela é que ela:

muestra imágenes atractivas, como las de sus actores, semides-
nudos masculinos y femeninos, y muestra rasgos de moda, tanto en 
el vestido como en el lenguaje y los gestos, que al presentarse con 
caras y cuerpos atractivos se hacen apetecibles a los ojos de los tele-
videntes, y por tanto consumibles. (OROZCO GOMEZ, 2006, p.17)

É isso que resultou em uma estratégia de marketing de 

êxito para a publicidade da banda. Isto é, a novela já se vende 
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por estar na televisão e promove a apropriação da banda, 

atingindo todos os espectadores possíveis pelos MCM.

Acredita-se, também, que outros três recursos juntos 

foram responsáveis pelo sucesso e que estejam interligados: 

o tema, a identificação e a audiência jovem. 

Os temas tratados pela trama durante os 440 capítulos 

são os mais universais e generalizados possíveis. Antes de 

qualquer classificação específica, Rebelde narra as ações 

de diversos personagens que representam jovens que estão 

crescendo, aprendendo a conviver. Não existe assunto mais 

universal, isto é, independente da localização geográfica 

todos crescem, envelhecem. É natural. 

Portanto, é uma temática sustentável, geradora de 

conflitos e pressões capazes de subsidiar a criação de perso-

nagens verdadeiras. Como citou McKee sobre o assunto:

A revelação da verdadeira personagem em contraste ou contra-
dição com a caracterização é fundamental: o que parece não é o 
que é. As pessoas não são o que elas parecem ser. (...) Não importa 
o que elas digam, não importa como elas se comportam, a única 
maneira de nós conhecermos profundamente as personagens é 
através de suas escolhas sob pressão. (McKEE, 2011, p.107)

Para trazer Rebelde à luz desta afirmação sobre a 

criação de personagens, apontam-se adiante algumas 

cenas que demonstram conflitos e suas correspondências 

com a realidade. 
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Talvez a personagem na qual ficasse mais evidente 

esta afirmação é a Roberta Pardo. Nas primeiras cenas, 

ela é apresentada pela trama como sendo uma garota 

teimosa, enérgica e sem consideração. Até mesmo com 

sua mãe Alma Rey, que é uma cantora famosa e é consi-

derada pelo pai de Roberta como uma mãe não eficiente. 

Ao que Roberta responde energicamente: “- Bom, nisso 

ele tem razão!”. Alma então pergunta: “Como pode dizer 

uma coisa assim, Roberta?”. Roberta: “Mãezinha, deixa de 

ser tão sensível. Olha, por sorte eu sei sobreviver a você. 

Então, diz pra esse velho que pode voltar sossegado para a 

Europa e parar de amolar.” É aí que Alma Rey, diz à filha que 

o pai dela acabara de fazer uma exigência: que ela fosse 

matriculada num internato. Para não ser separada de sua 

mãe, Roberta decide acatar e, contra sua vontade, ir ao tal 

colégio. Roberta também é caracterizada como sendo uma 

autêntica garota rebelde, que, no fundo é uma boa garota, 

só um pouco revoltada por não ter sido criada dentro de uma 

família convencional.

No ambiente em que conviveu o pesquisador, foi 

possível observar a existência de algumas “Robertas”. Talvez 

um pouco menos enérgicas e impulsivas, mas com carac-

terísticas muito parecidas e, sobretudo, com personalidade 

forte. Evidentemente, personalidade forte era a característica 



369

Rebelde

su
mári

o

que mais as pessoas perseguiram, por se tratar de estarem 

vivendo e realidade. Certa vez, uma das pessoas deste 

grupo, aos 15 anos, foi a um show da própria RBD, contra 

a vontade da mãe, saiu de manhã, fugida. Disse que tinha 

que ir para um aniversário às 4h30 da manhã. Diferente do 

que acontecia na telenovela com a Roberta, houve algumas 

consequências corretivas após o ocorrido.

Quem assistia a novela, até se apropriava de algumas 

características da Roberta, como: pintar os cabelos e assumir 

um look mais rebelde.

Hoje não importa quantos anos nós temos. Sempre podemos 
escolher. Desde o momento em que comemos a primeira papinha, 
estamos fazendo uma escolha. Está em cada um de nós a respon-
sabilidade de escolher sua própria vida, seu próprio caminho. A 
questão é: ao crescer teremos coragem suficiente para fazer isso? 
(REBELDE, 2004, cap. 2)

Nesta narração de abertura do 2ª capítulo da teleno-

vela, o personagem Diego Bustamante começa a aproximar 

o discurso ao que a telenovela vem propagar. Ele é filho de 

um secretário do governo que não demonstra carinho e é 

capaz de qualquer coisa pelo poder. Diego descarrega as 

ações do pai sendo impulsivo. Como exemplo na cena 

que ele foge da escola com Tomaz. Na casa do amigo, 

Diego sugere que eles peguem o carro da mãe do amigo 

para encontrem duas mulheres e aproveitarem o momento. 
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Acontece que, para surpreender as mulheres, ele dirige de 

maneira agressiva e envolve todos em um acidente. Seu pai 

ao visitá-lo no hospital diz: “Você faz tudo para me destruir. 

O que a oposição não conseguiu fazer em anos, você quase 

conseguiu em um dia. Por que você não aprende com seus 

irmãos mais velhos? Eles são mil vezes melhores do que 

você.” Que é indagado por Diego: “Nunca teve confiança 

em mim, papai. Tudo que vê em mim é ruim”.

Diego é boa pessoa. Só quer chamar atenção do pai, 

que em outra situação no Natal, passou o jantar ao telefone 

e nem deu atenção ao filho. Ao longo da história, ele passa 

uma mensagem de escolhas no decorrer do tempo. A prin-

cipal delas, que consumiu até a última gota de coragem, foi 

participar da banda RBD, completamente contra a vontade 

do pai, que, inconformado com a escolha do filho, mandou a 

mãe de Diego para a Europa. Ela era a única que o apoiava.

A trama está sempre replicando a mensagem de 

como é crescer. Qual a importância das decisões e ações 

que tomamos? Elas te acompanharão por toda vida. Os 

jovens, em geral, estão passando por essa fase de escolhas 

e decisões. Perto de iniciar suas graduações, carreiras... e 

tudo isso depende de escolhas. Algumas pessoas do grupo 

analisado, um grupo cover do RBD, faziam parte do grupo 

sem que seus pais soubessem. Isto é, exatamente, o conflito 
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entre os desejos dos jovens, que estão descobrindo as 

coisas, e o desejo dos pais. Os jovens que passam por isso, 

demonstravam empatia pelo personagem.

O Profº Madariaga, disse uma vez, agradecendo pelo 

compartilhar de um “ciclo de vida”:

Tem uma ponte que vai da infância à juventude, cada um a cruza o 
melhor que pode. Não é fácil chegar ao outro lado, mas, ao fazê-
lo, se descobre um mundo diferente, o qual tínhamos visto com 
os olhos de crianças. Este mundo está esperando os que têm a 
coragem de sonhar e lutar por seus sonhos; de correr riscos, 
apesar de seus medos. O mundo precisa de espíritos rebeldes que 
possam mudá-lo para que cada dia seja melhor. Faltam jovens que 
se atrevam a enfrentar a vida com a nobreza da alma e o amor 
que tem no coração. Este mundo está esperando vocês, garotos! 
Animem-se ao cruzar a ponte. (REBELDE, 2005, cap. 215)

Além das aulas convencionais, o professor Madariaga, 

orienta os alunos do Elite Way School sobre a vida e sobre 

ética. Como disseram os alunos: 

(...) e ele se preocupou com a gente e demonstrou isso, tanto no 
colégio como nas vidas pessoais... e também em problemas fami-
liares. Ele nos ensinou que a ética, mais que qualquer outra coisa, 
é estar bem consigo mesmo pra poder estar bem com os outros 
(REBELDE, 2005, cap. 215).

O melhor professor. Segundo experiência do próprio 

pesquisador e dos grupos de fãs analisados, existem deter-

minadas pessoas, profissionais e professores que se tornam 

referência. Seja pelo seu grau de compreensão ou empatia 
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por atuar em algum momento de ajuda, principalmente ao 

se tornar referência ou orientador para um jovem que está 

crescendo e aprendendo.

Sobre a identificação do público, o pesquisador 

também observou, durante o tempo de convivência, que 

dentro do universo de fãs da telenovela, existiam nichos, 

espécies de subdivisões desse público. Segregados pela 

ideia de identificação com cada personagem. Existiam os 

que gostavam mais da Roberta ou da Mía, do Diego ou do 

Miguel, da Lupita ou do Giovanni... Cada pessoa foi “fisgada” 

a assistir a telenovela, pela identificação com cada perso-

nagem. Um exemplo: cada personagem teve uma trajetória 

diferente no entendimento do que é ética. Uns com maiores 

obstáculos, outros com menores. E o público também era 

variado: parte das pessoas com maiores obstáculos e outra 

com menores. Todos se sentiam representados na história, 

como vimos na descrição dos personagens.

A amizade foi um dos valores explorados dentro da 

trama que são lembrados até hoje pelo público. Roberta e 

Mía, talvez o exemplo mais claro de como a amizade pode 

acontecer. No início as duas não eram amigas, muito pelo 

contrário, uma sempre boicotava a outra. E no final, as duas, 

por conta dos rumos da história, viram irmãs. Segue um 

trecho dos discursos finais:
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Roberta: Mía, o que mais gostei de conhecer em você, foi saber 
que o seu único neurônio funciona! Apesar que, às vezes, exagera 
um pouco, né? Tenho que te confessar que quando te conheci, 
tinha que fazer tanta força para te ofuscar, porque não gostava do 
seu jeito. Mas quanto eu mais me forçava, mais gostava de você. 
E, olha só como é a vida, nos transformou em irmãs. E, apesar, 
das nossas diferenças e das nossas brigas, sei que esse carinho é 
muito mais forte e é indestrutível. Te adoro.

Mía: Este colégio me ensinou tantas coisas... Me deu as minhas 
melhores amigas, me deu o meu amor e me ensinou que eu posso 
ser eu onde estiver. E me deu de presente uma irmã, que eu sempre 
sonhei ter. E, apesar de sermos tão diferentes e as diferenças serem 
enormes. Pode sempre contar comigo. Eu te adoro. (REBELDE, 
2006, cap. 440)

Veio à tona, no final na trama, outra necessidade sobre 

a criação da personagem verdadeira e sobre contar uma boa 

e crível história: “um arco de mudança na natureza interna, 

para melhor ou para pior, ao longo da narração” (McKEE, 

2011, p. 108). Isso significa que, ao longo de 440 capítulos, a 

telenovela conseguiu manter a fidelidade do público também 

por atender a este conceito.

O pesquisador observou, no grupo de fãs, algumas 

amizades que têm durado anos. As amizades que iniciaram 

por causa do gosto em comum pela telenovela e pelo grupo 

musical RBD são muito intensas e significam muito para a 

Generación Rebelde: geração de jovens que cresceram e se 

desenvolveram, de alguma maneira, ligadas pelo gosto em 
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comum pelo RBD ou pela telenovela. É como ensinou Mia 

Colucci: 

Quando chega um amigo, damos adeus à solidão. E agora, o 
verbo compartilhar adquire um significado novo e definitivo (...) e a 
vida não será a mesma depois de sua chegada. (REBELDE, 2014, 
cap. 3)

Talvez, a amizade, seja um dos valores mais impor-

tantes na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao destacar acima algumas cenas da telenovela foi 

possível observar tamanho cuidado ao propor uma trama 

voltada aos jovens. É um público que está aprendendo, 

está se desenvolvendo, que é passível de adquirir novas 

impressões ou novas qualidades, muito mais que um 

adulto. A comunicação, no sentido de transmissão de uma 

mensagem, deve manter atenção redobrada ao atingir essa 

quantidade expressiva de jovens.

Esta pesquisa buscou identificar pontos que justifi-

cassem o sucesso expressivo da telenovela junto ao público 

jovem. Buscou responder perguntas como: O que fez com 

que um fã chegasse a dizer: “Não vou à faculdade desde que 
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vim para cá. Fui a primeira a comprar o ingresso” (UCHÔA, 

2008, online)? O que causou tamanha mobilização?

Partindo do entendimento de que o tema, os processos 

de identificação e o público jovem, são os responsáveis 

por todo esse sucesso, foi possível afirmar, com base nas 

análises de determinadas cenas e fatos da vida real, que é 

verdadeira a preocupação com a identificação do público 

com o produto. 

Além disso, ainda sobre identificação, é possível 

destacar a preocupação com a criação de cada personagem 

protagonista. São seis, sendo cada um deles representante 

de determinado nicho de fãs. Isso aumenta as possibili-

dades de compatibilidade da identidade. Isto é, quando 

temos apenas uma personagem, em números, a probabi-

lidade de identificação com o público está limitada àquele 

único personagem. Ao propor seis, essa probabilidade se 

expande. Concentrando em cada personagem um nicho, 

formando, então, um número expressivo de fãs.

Quanto ao tema, é evidente que as situações que 

acontecem dentro do universo escolar são compartilhadas 

pelo público que está entre os 14 e 20 anos e também na 

idade escolar. Os conflitos sobre o amadurecimento são 
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críveis e incríveis, completamente compatíveis com o público 

que está, também, passando por essas modificações.

Portanto, o sucesso de Rebelde, como um produto 

comercial, que visa à venda e que fez com que vários fãs 

dissessem: “Minha mãe diz que o RBD vai levá-la à falência” 

(UCHÔA, 2008, online) corroborando o sucesso de vendas 

dos produtos derivados da telenovela, deu-se a partir da 

preocupação com o tema, com personagens, com valores 

humanos e com a elaboração de mensagens para o jovem.
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INTRODUÇÃO

Cada vez mais, notamos inserções de merchandising 

nas telenovelas brasileiras que influenciam o comportamento 

de consumo da sociedade, levando aos espectadores 

opções de produtos, bens e serviços disponíveis no coti-

diano por meio de sua apresentação dentro das tramas de 

ficção. A compreensão dos modos com que o folhetim tele-

visivo se conecta à realidade no processo de midiatização 

do consumo, e como essa ficção estimula padrões e estilos 

de vida determinados, é uma contribuição relevante para os 

estudos contemporâneos de comunicação.

O intuito deste artigo é estudar o tratamento midiático 

conferido ao merchandising na teleficção. Por meio deste 

trabalho, procuramos compreender como os padrões de 

consumo vividos pelos personagens na telenovela tendem 

a persuadir/influenciar em uma cultura de massa. Para isso, 

buscaremos compreender como a divulgação de marcas e 

produtos se conecta às tramas, promovendo a extensão do 

merchandising para o eixo dramático das tramas e, assim, 

capturando a atenção das audiências.
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Na visão de Kotler (2000), o capitalismo sempre foi 

o modo de produção que sustenta uma emissora de TV. É 

importante lembrar que a televisão é considerada o meio 

mais poderoso de comunicação de massa do século XX 

para Francis Vanoye, e faz parte da indústria cultural; sua 

chegada ao Brasil ocorreu em 1950 com a TV Tupi, seguida 

da TV Paulista e da TV Record.

No início do governo de Juscelino Kubitscheck, 

ocorreu uma grande investida de verbas publicitárias, e o 

consumo industrial na década de 60 foi ampliado. Com isso, 

o perfil urbano de consumo e a televisão começam a cami-

nhar juntos, o que gera uma inevitável aproximação entre 

atividades promocionais e publicitárias e as narrativas de 

TV. Atualmente, a televisão oferece a difusão de informações 

acessíveis a todos, sem distinção de classe social, raça ou 

religião – ou seja, ela possui uma programação capaz de ser 

acessada em diferentes regiões e localidades. 

Nos Estados Unidos, o sucesso das radionovelas 

estimulou a adaptação para TV de suas séries televisivas, 

conhecidas como soap operas. O nome tem origem no prin-

cipal patrocinador dessas obras, as indústrias de sabão. 

Essa ideia ganhou força na América Latina: no Brasil, as 
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telenovelas percorreram um caminho parecido, também sob 

forte influência do rádio. A primeira telenovela foi em 1951 na 

TV Tupi, “Sua Vida Me Pertence”, e só em 1963 as novelas 

passaram a assumir formato diário, na TV Excelsior.

Por ser um programa diário capaz de fidelizar seus 

telespectadores e mobilizar ampla audiência, marcado pela 

serialidade que gera expectativa em torno do próximo capí-

tulo, a teleficção permite à TV comercializar ampla gama de 

espaços publicitários, acionando o público em diferentes 

dias da semana e horários.

Por ser um programa diário capaz de fidelizar seus 

telespectadores e mobilizar ampla audiência, marcado pela 

serialidade que gera expectativa em torno do próximo capí-

tulo, a teleficção permite à TV comercializar ampla gama de 

espaços publicitários, acionando o público em diferentes 

dias da semana e horários.

Conforme aponta Campedelli (1987), as telenovelas 

buscam vários públicos; têm como objetivo ditar modas, 

mexer com o comportamento da sociedade, influenciar em 

diversas artes, prestar serviços sociais, refletir momentos e 

fatos atuais e conectar-se à vida dos brasileiros de todas 
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as idades e classes sociais, ou seja, um misto cultural que 

busca elementos e estilos de vida distintos entre o moderno 

e o antigo, o brasileiro e o estrangeiro. 

Nessa grande mistura, os padrões de consumo 

vividos pelos personagens trazem referência para a cons-

trução de uma possível moda ou um padrão estético e de 

comportamento conectado a bens de consumo. É assim 

que notamos que, especialmente em tempos atuais, as 

tramas das novelas são construídas de modo que o público 

crie uma empatia pelos produtos que estão sendo utilizados 

pelos personagens com os quais se identifica.

Quanto às ações de merchandising, é possível a 

compreensão de que ocorre uma mudança social por parte 

dos receptores, com seus hábitos de consumo incentivados 

por estilos de vida sugeridos pelos produtos divulgados. 

De acordo com Schiavo (1995, p.4), merchandising é uma 

estratégia promocional que completa e interage com outras 

ferramentas, como a publicidade. É importante lembrar que, 

além do merchandising de produtos, o merchandising social 

é bastante comum na telenovela e conduz as mensagens 

promocionais para além do âmbito comercial, no intuito de 

levar ao público mensagens socioeducativas e de responsa-

bilidade social.
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Merchandising social é definido como uma estratégia de comu-
nicação que consiste na veiculação, nas tramas e enredos das 
produções de teledramaturgia e nos programas de entreteni-
mento, de mensagens socioeducativas que permitem à audiência 
extrair ensinamentos e reflexões capazes de mudar positivamente 
seus conhecimentos, valores, atitudes e práticas. O que carac-
teriza o merchandising social é a presença de referências de 
medidas preventivas, protetoras, reparadoras ou punitivas; alerta 
para causas e consequências associadas, ou quanto a hábitos e 
comportamentos inadequados etc. (LOPES, 2009, p. 153).

Esse padrão que se tenta explorar por meio das narra-

tivas de ficção, criando uma identificação com o produto que, 

por sua vez, reflete a estratégia de indução à adoção de um 

estilo de vida – que nada mais é do que uma âncora identi-

tária precária, capaz de orientar as escolhas de consumo no 

mundo contemporâneo (FREIRE FILHO,2004) como veremos 

mais adiante – é nosso objeto de estudo neste texto.

Com base em estudos das áreas do consumo, da 

ficção televisiva e do marketing, este texto resgatará algumas 

das atribuições da telenovela, suas funções e caracterís-

ticas narrativas, para em seguida entender de que modo 

a presença do merchandising em suas tramas permite a 

conexão entre consumo e estilos de vida, recorrendo a deter-

minados produtos e marcas anunciantes. 
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Para isso, realizaremos a análise de algumas cenas 

das telenovelas “Amor à Vida” e “Salve Jorge”, nas quais 

foram realizadas ações de merchandising envolvendo 

diversas marcas, como: Natura e Kia Motors. Nossa hipó-

tese é a de que, ao tratar as marcas como agregadores de 

atributos das personagens que as manipulam, o merchandi-

sing em telenovela propõe inseri-las no universo dramático e, 

assim, acionar afetivamente o consumidor, convidando-o à 

adoção de determinados estilos de vida associados a deter-

minados produtos e serviços.

DESENVOLVIMENTO

História e características da telenovela brasileira

Para compreendermos de que modo a ficção tele-

visiva atua na disseminação de estilos de vida no País, é 

importante reconhecermos de que modo a linguagem de TV 

se tornou um importante lugar de identidade para a popu-

lação brasileira. Sua relevância, assim como a própria força 

do gênero telenovela, reside na vinculação direta entre a 

consolidação das mídias e a especialização de formatos 
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próprios de ficção televisiva, que reverberam a identidade, 

os costumes e as culturas nacionais.

A televisão chegou ao Brasil em 1950. Nos primeiros 

anos, tudo era feito de forma improvisada, em função dos 

poucos recursos e da baixa especialização dos profissionais. 

Gradativamente, a mídia se aperfeiçoou e passou a construir 

gêneros e formatos próprios de informação e entretenimento, 

tornando-se um dos meios de comunicação de massa mais 

poderosos. Segundo Martín-Barbero (2004, p.41), hoje, “é 

nas imagens da televisão que a representação da moderni-

dade se faz cotidianamente acessível às grandes maiorias”.

A programação televisiva, em seus primórdios, osci-

lava entre programas informativos, noticiários, de debates e 

de entrevistas, além de programas educativos e de distração. 

O musical teve grande sucesso a partir de 1954, assim como 

o teleteatro, que teve destaque em emissoras como a TV Tupi.

Pouco a pouco, surge a divisão dos programas em 

categorias, atendendo à necessidade de classificar os 

gêneros, e com isso se inicia o processo de identificação dos 

programas que materializam a natureza e as funções da tele-

visão. Em estudo na década de 2000, José Carlos Aronchi 
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de Souza (2004), por exemplo, identificará uma gradativa 

divisão nas categorias de Entretenimento, Informação e 

Educação, além de outros programas, Especiais.

Para alguns autores, como Jose Carlos Aronchi de 

Souza, a televisão tem o objetivo de transmitir a informação 

de uma forma acessível ao seu público. É consenso consi-

derar que a primeira telenovela a ser exibida na TV brasileira 

foi “Sua vida me pertence” (TV Tupi). 

Segundo Campedelli (1985), a telenovela teve suas 

raízes no século XIX, e vários estudos reconhecem o roman-

ce-folhetim, originário da França, como o primeiro exercício 

de ficção seriada massiva. O folhetim é uma forma de texto 

literário (romance), impresso em capítulos, que foi aprovei-

tado pelo teatro e pelo rádio. Essa grande popularidade dos 

folhetins influenciou os demais gêneros da literatura e os 

meios de comunicação em geral.

Podemos dizer que o gênero mais popular de 

ficção televisiva no Brasil é a telenovela. Nela, há inúmeros 

elementos para motivar o telespectador: melodrama, tipos 

humanos, atores, diálogos, locações, cenários, música, 

figurino, maquiagem, planos de câmera que reforçam a 
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sensação de intimidade e o próprio horário, sempre na 

mesma faixa horária para fidelizar seu público – geralmente 

entre 18h e 21h, sempre depois ou antes dos telejornais.

É consenso entre os estudiosos do campo que a 

chamada Era da Telenovela teve início em 1964, com “O 

direito de nascer”, uma novela de rádio adaptada para o 

vídeo que ganhou expressiva audiência na TV Tupi. Também 

nesse ano, a TV Globo inicia suas operações. No Brasil, as 

telenovelas tiveram um caminho semelhante ao das soap 

operas americanas, e foi em 1963, pela TV Excelsior e 

pela obra“2-5499 Ocupado”, que as obras assumiram seu 

formato diário.

A liderança da Rede Globo na frente de produção de 

teleficção começa a ser construída a partir dos anos 1970, 

por meio do trabalho com conteúdos mais ousados, atuais 

e realistas, explorando formas diferenciadas na narrativa das 

novelas. Além disso, foi a precursora da divisão de horários, 

dividindo as novelas por categorias em quatro horários: das 

18 horas, destinado a um público adolescente, de domésticas 

e donas de casa; 19 horas, também com jovens e donas de 

casa; 20 horas, com público centrado nas mulheres mais 

maduras, homens e famílias em geral, e o último horário, às 



388

Merchandising, consumo e estilos de vida na telenovela

su
mári

o

22horas, recém-reativado pela emissora, com um público 

mais seleto e histórias e linguagens experimentais.

Entre as décadas de 1980 e 2000, emissoras como TV 

Bandeirantes começam a investir na teledramaturgia, assim 

como o SBT – focado na importação de teledramaturgia lati-

no-americana –, a extinta TV Manchete e, posteriormente, a 

Rede Record. 

Podemos interpretar esse sucesso considerando dois 

vieses de análise. Em primeiro lugar, destaca-se a linguagem 

das telenovelas, com seu desenvolvimento dramático 

complexo e melodramático; em segundo, mas não menos 

importante, a capacidade desse gênero de ficção de absorver 

elementos da realidade nacional e literalmente povoar o 

imaginário e o cotidiano dos telespectadores, consolidando 

as novelas como uma autêntica “narrativa da nação” (Lopes, 

2009), capaz de exprimir e ressignificar a identidade socio-

cultural brasileira.

Segundo Campedelli (1985 apud Marcos Rey 1987) 

escritor e roteirista, “O termo novela foi equivocadamente 

incorporado pelo rádio ás suas narrativas quilométricas, 

depois a televisão cometeu outro equívoco em cima do 

primeiro e ficou com o nome”.
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Considerada como um subproduto da literatura, a 

telenovela é um tipo especial de ficção. Sua principal marca 

é ter um modelo dramático no qual se desenrolam vários 

pedaços dramáticos, que são apresentados aos poucos – 

uma história “parcelada”, como afirma Samira Campedelli 

(1985) –, ao longo de períodos extensos, com presença nas 

grades de programação em horários nobres.

As diferenças entre as soap operas e as telenovelas, 

inicialmente, são poucas. Enquanto as primeiras podem 

continuar por vários anos, as telenovelas duram em média 

seis ou sete meses; a programação da novela brasileira é 

diária, enquanto as soap operas têm periodicidade esparsa; 

além disso, as telenovelas brasileiras incluem forte dose de 

realismo e estão próximas do dia a dia das pessoas.

O gênero das soap operas faz sucesso na Europa, 

como na França, Alemanha e Portugal, assim como as 

telenovelas brasileiras aparecem com grande frequência 

na programação de mais de 120 países. Ou seja, falamos 

de um produto que, além da enorme força comercial em 

solo nacional, também ultrapassou as fronteiras e exibe 

os costumes e temas sociais e culturais brasileiros para 

telespectadores de diferentes regiões do globo. Não à toa, 
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para Lopes (2009, p. 22), “falar hoje de cultura no Brasil é 

falar necessariamente da telenovela brasileira”.

Conforme discutido pela autora, as telenovelas brasi-

leiras refletem momentos da história, ditam moda, mexem 

com o comportamento da sociedade – o que verificaremos 

em nossa análise sobre o merchandising –, influenciam 

outras artes, prestam serviços sociais – como veremos mais 

adiante, usando ferramentas como o merchandising social 

– e possuem um forte apelo popular. A natureza dessa narra-

tiva ficcional é fazer com as pessoas se identifiquem com 

a trama, sempre conectada ao cotidiano, com capacidade 

de mobilizar diferentes públicos em termos de faixa etária, 

classes sociais e gêneros, sem priorizar um perfil específico.

Em termos dramáticos, as telenovelas têm um vasto 

aproveitamento. Nela, diferentemente de outras linguagens, 

como a cinematográfico, os fatos transcorrem de acordo 

com o entrecruzamento de diferentes histórias que vão se 

desenvolvendo no decorrer na trama, ou seja, não há um plot 

principal, trata-se de um multiplot em determinados casos. O 

plot principal geralmente tem seu desfecho no final da trama, 

depois que todos os outros já foram narrados, conforme 

aponta Campedelli (1985). 
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Apresentadas em capítulos diários de aproxima-

damente 30 a 40 minutos – com exceção para as tramas 

das 22h, recentemente reativadas – as telenovelas são 

compostas de diversos elementos, como a presença de 

ganchos (momentos de grande interesse, que movem a seria-

lidade e criam o suspense entre  capítulos); o maniqueísmo 

(distinção clara entre o bem e o mal, geralmente encarnados 

nas personagens); as peripécias (quebras de expectativas 

ou ações que movem o conflito principal da história); e os 

múltiplos plots, enredos e combinatórias de acontecimentos 

e personagens que dão movimento à narrativa.

Merchandising e atividade promocional na telenovela 
brasileira

Hoje, observamos uma expressiva mudança nos 

hábitos de consumo de produtos e serviços que são estimu-

lados pelas narrativas da mídia. Para envolver o consumidor, 

muitas marcas estão recorrendo às narrativas de ficção e 

entretenimento, inserindo seus produtos dentro de produtos 

como as telenovelas brasileiras. Com o objetivo de compre-

ender alguns mecanismos do merchandising e suas dife-
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rentes formas de inserção na ficção televisiva, exploraremos 

neste capítulo alguns conceitos específicos da área.

Acreditamos que, por meio do merchandising, as tele-

novelas oferecem espaço para um novo modelo de publici-

dade, que mescla ficção e realidade. Essa movimentação 

surge diante de um cenário cada vez mais desafiador para 

marcas, no qual o telespectador é impactado de forma cria-

tiva e envolvente, combinando mensagens sobre atributos 

de produtos e uma linguagem de entretenimento que ultra-

passa as formas comerciais convencionais.

Segundo Feltrin (2011), o merchandising televisivo 

lança mão do engajamento do telespectador com a trama, 

instituindo uma projeção entre o telespectador e o produto 

apresentado. Portanto, é necessário que seja produzido um 

conteúdo de entretenimento interessante e pertinente, que 

esteja alinhado com os anseios e expectativas de seu público 

– expectativas emocionais – e que possa, assim, atrair sua 

atenção, em alguns casos com um envolvimento emocional 

mais direto, tudo sem perder o vínculo com o mercado e com 

a proposta de valor dos produtos anunciados. Vê-se que se 

trata de uma proposta de engajamento semelhante à que 

é traçada de forma geral no âmbito das histórias de ficção, 
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que devem estar sempre conectadas ao senso comum, à 

vida cotidiana e à intimidade de seus telespectadores.

A ficção televisiva não deve ser pensada numa história específica, 
numa particular produção de gênero, mas antes no inteiro corpus e 
fluxo das narrativas por onde assume a função de reservar, construir 
e reconstruir um “senso comum” da vida cotidiana (LOPES, 2004, 
p.131).

Devemos, agora, buscar compreender o conceito 

de merchandising. Segundo Calazans e Tahara (TRINDADE 

apud CALAZANS; TABARA, 1986), ele é, em suma, uma 

técnica quase subliminar, uma vez que os produtos, serviços 

e ideias são difundidos por meio de cenas que simulam situ-

ações normais do cotidiano, conectando-as às rotinas de 

personagens e/ou pessoas em cena. 

Já Phillip Kotler (2000) afirma que o merchandising é o 

conjunto de operações efetuadas dentro do ponto de vendas, 

visando colocar o produto certo, na qualidade certa, com 

preço certo, no tempo certo, com impacto visual adequado 

e dentro de uma exposição correta. Para Kotler, merchan-

dising é toda atividade que ocorre na área de vendas das 

empresas varejistas, iniciada pelos fornecedores a fim de 

aumentar – com rentabilidade – o fluxo de bens do comércio 

para o consumidor final.
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O merchandising, como vemos, consiste em uma 

atividade mercadológica que se insere dentro do marketing; 

para isso são utilizadas algumas ações promocionais, um 

dos grandes exemplos para essas ferramentas seriam os 

quatro “Ps” (Produto, Preço, Promoção e Ponto de Venda).

No início, o merchandising não foi produzido para os 

meios de comunicação de massa, justamente por este ser 

um conjunto de operações que se refere a qualquer ação 

realizada no ponto de venda com a intenção de expor melhor 

o produto, diferenciando-o da concorrência. De certo modo, 

a transposição do conceito para o ambiente televisivo signi-

fica uma adaptação dessa organização dos produtos e da 

atividade promocional em um novo espaço, o dos meios de 

comunicação de massa, utilizando suas possibilidades esté-

ticas e narrativas para aprimorar a exposição de marca e a 

promoção de determinados produtos.

O merchandising televisivo pertence ao mesmo 

segmento da publicidade convencional, ou seja, a forma de 

interromper o fluxo natural de entretenimento com a inserção 

de um produto ou serviço a ser divulgado e potencialmente 

adquirido pelos consumidores. Por esse motivo, existe 

dúvida em relação à nomenclatura dada ao merchandising 
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televisivo no Brasil, pois para este tipo de ação falta o ato da 

compra por impulso – já que o merchandising é o conjunto de 

todas as atividades comerciais e econômicas realizadas nas 

lojas, com o objetivo de fazer com que os próprios produtos 

exerçam ações de vendas sobre os seus consumidores.

Quando se fala em publicidade televisiva, menciona-se 

todo comercial que aparece em sua grade de programação, 

que está inserido nos breaks (espaço de comercialização) 

ou entre um programa e outro. Na televisão brasileira, tais 

comerciais tem uma duração mínima de cinco segundos e 

variam de 15 a 30, 45 ou 60 segundos. No caso das ações 

de merchandising, elas estão sempre inseridas dentro do 

programa; seu tempo de exibição também é variado entre 

as mesmas características do comercial publicitário. 

Em diferentes gêneros e formatos, essa estratégia 

comercial ganha força por viabilizar a conexão entre os 

produtos e serviços divulgados e a própria condução dramá-

tica – no caso de narrativas de ficção, como telenovelas ou 

seriados – ou a dinâmica dos programas – no caso de talk-

-shows, vespertinos e programas de variedades ou auditório, 

por exemplo. 
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Segundo Helena e Pinheiro (2012, p.68), os desa-

fios enfrentados pela publicidade para conseguir manter 

os índices de atenção, impacto e eficiência no mundo 

contemporâneo, e em especial no âmbito das inserções 

em programas audiovisuais, são chamados de product 

placement, sendo esta uma nomenclatura utilizada nos 

Estados Unidos. No merchandising há, de certa forma, a 

mesma mentalidade da publicidade convencional, visando 

efeitos específicos junto ao público consumidor potencial. 

Outros muito utilizados são os de merchandising editorial 

ou merchandising tie-in – que podem ser resumidos como 

visualizações sutis de marcas ou produtos dentro das tele-

novelas ou até mesmo em outros programas.

Em seus estudos sobre o tema, Blessa (2005, 

p.5) classifica o product placement em três tipos: visual 

(screen placement), verbal (script placement) e integrado 

(plot placement). Ele consiste em uma ação de divulgação 

integrada ao desenvolvimento do esquema editorial, por 

encomenda, de acordo com a natureza e as necessidades 

de cada programa em termos de adequação formal da 

atividade promocional ao programa/narrativa. O product 

placement tem a intenção de que a presença das marcas 
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ocorra de forma fluida, transcorrendo junto com o fluxo da 

trama que está se desenrolando, com aparições mais sutis.

Às vezes a aparição do produto dá-se em segundo plano ou a 
marca é apenas focalizada sem ser citada. O processo pode 
ocorrer, ainda, de forma mais objetiva, fazendo com que o público 
o perceba de maneira marcante. Há a possibilidade também da 
inclusão do produto na cena, sendo inclusive citado. O product 
placement não precisa acontecer apenas dentro do filme. Pode 
iniciar na bilheteria, na fila ou em espaços em comuns do cinema, 
utilizando a criatividade para chamar a atenção do telespectador 
(NUNES e GARCEZ, 2013, INSERIR PÁGINA).

No contexto brasileiro, as telenovelas exibidas nas 

emissoras da TV aberta contarão com dois tipos de merchan-

dising: o comercial e o social. Compreender de que modo se 

articulam às tramas e aos objetivos reais de sua veiculação é 

uma forma de nos aproximarmos de nosso objeto de análise 

– a promoção e divulgação de marcas dentro de telenovelas 

da Rede Globo de Televisão.

Segundo Campedelli (1985), a apresentação de 

uma telenovela, diariamente, prevê que o telespectador 

fique “enganchado”, que não desligue o televisor ou mude 

de canal. A presença dos ganchos constitui um recurso 

mercadológico importante, pois faz com que o telespectador 

fique “preso” ao enredo e crie uma expectativa, tentando 

prever o futuro dos personagens nos vestígios do passado, 
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permitindo assim a manutenção dos níveis de audiência. No 

mesmo rumo, as duas categorias de merchandising tentarão 

construir seus próprios “ganchos” ou acionadores estéticos 

dentro das tramas, buscando criar conexões mais ou 

menos lógicas com as tramas e, assim, mobilizar e acionar 

afetivamente o telespectador.

No caso do merchandising comercial, trata-se de uma 

estratégia promocional que tem aderência com o universo 

do consumo; por meio das narrativas de ficção, ao exibir o 

ato de consumo no próprio enredo da trama, a telenovela se 

transforma em um momento de lazer e indução à compra 

secundária de outros produtos, bens e serviços. Reveste-se 

a atividade promocional, assim, com um caráter lúdico – o 

de projeção, imersão e identificação com as personagens e 

histórias da trama –, uma atividade que é externa ao próprio 

objetivo de narrar-se uma trama de ficção.

Para Canclini, “a identidade é uma construção que se 

narra” (CANCLINI, 1996, p.139). Podemos aferir que essa 

identidade é também elaborada por meio das narrativas 

televisivas e, por extensão, por meio das novelas. Nos mais 

diversos gêneros e formatos, ao consumir o discurso tele-

visivo, conforme argumentado por autores como Eugenio 
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Bucci (2002), o telespectador – muitas vezes sem perceber 

– absorve narrativas publicitárias. O produto ou marca, 

quando anunciado durante a transmissão da telenovela, tem 

mais valor do que a publicidade no intervalo comercial, já 

que essa narrativa, quando inserida no contexto da trama, 

tem mais apelo ao telespectador, diferentemente do intervalo 

comercial, no qual os níveis de atenção são relativamente 

menores. Desse modo, instaura-se um modelo de “valo-

ração” do olhar ou fabricação de valor no imaginário, como 

articula Eugenio Bucci:

É por escambo que o sujeito recebe o aluguel de seus olhos. Ele 
busca na televisão as imagens que o completam – que o informam, 
que o divertem, que o deliciam – imaginariamente. Goza por elas. 
Em troca, cede seu olhar durante intervalos para que se consolide 
no imaginário a imagem da mercadoria que aí, por seu olhar, obtém 
significação. (BUCCI, 2002, p.276 apud ALVES, 2010, p.6).

De acordo com Schiavo (1995), as ações de merchan-

dising na telenovela consistem em quatro modelos básicos:

• Menção no texto: quando os personagens falam 

o nome da marca ou produto;

• Uso do Produto ou Serviço: quanto a cena 

mostra a utilização do produto ou serviço pelo 

personagem;
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• Conceitual: quanto a personagem explica as 

vantagens, inovações e relevâncias do produto;

• Estímulo visual: o produto ou serviço é mostrado 

de forma a ser apreciado, visto no contexto da 

totalidade de cena.

O primeiro merchandising em telenovelas brasileiras foi 

exibido na TV Tupi, entre 1968 e 1969, em “Beto Rockfeller”. 

Nela, o protagonista tomava um antiácido efervescente da 

marca Bayer. Desde então, a prática tem se tornado cada vez 

mais frequente, com relevantes exposições em telenovelas 

de horário nobre, especialmente da Rede Globo, contem-

plando marcas de cosméticos e higiene pessoal, empresas 

do setor automotivo e bens de consumo diversos.

Com relação ao merchandising social, uma ampla 

gama de estudos no campo da telenovela tem buscado 

compreender como o uso dessas estratégias promocionais 

citadas acima contribui para revestir a ficção televisiva de 

elementos educativos, formativos e socialmente engajados.

Esse tipo de merchandising é diferente do 

comercial, por ser uma vertente comprometida com o 

âmbito social, com um compromisso ideológico para discutir 
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temáticas pertinentes, a importância de alguns grupos de 

ajuda e temas como política, desaparecimento de crianças, 

vício em drogas psicoativas, violência doméstica e violência 

nas escolas, entre outros aspectos. É possível observar 

que o merchandising social inserido no texto da telenovela 

serve como instrumento para educar a população a respeito 

de diversas questões. Nos últimos anos, assuntos como 

sexualidade, prevenção de doenças, natalidade, relações 

familiares, ética e corrupção têm sido amplamente tratados 

em diversas obras.

Segundo Schiavo (1995), o merchandising social não 

deve envolver investimentos de clientes e deve surgir a partir 

de um levantamento de necessidades ou do interesse do 

enunciador em discutir temáticas sociais. Já para Lopes, 

(2009), o merchandising social é definido como estratégia 

de comunicação que consiste na veiculação, nas tramas e 

enredos das produções de teledramaturgia e nos programas 

de entretenimento, de mensagens e reflexões capazes de 

mudar positivamente seus conhecimentos, valores, atitudes 

e práticas. O que caracteriza o merchandising social é a 

presença de referências de medidas preventivas, protetoras, 

reparadoras ou punitivas; alerta para causa e consequências 
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associadas; ou quanto a hábitos e comportamentos inade-

quados, entre outros aspectos.

Schiavo (2002), por sua vez, defende que as inser-

ções intencionais do merchandising social permitem agregar 

modelos de divulgação tradicionalmente ligados a produtos 

a propósitos educativos bem definidos de questões sociais. 

O objetivo desse tipo de merchandising, em suma, é seme-

lhante ao do modelo comercial: despertar e alertar os 

telespectadores – no entanto, ao invés de direcioná-los a 

produtos, a inserções buscam engajá-los sobre questões 

sociais de relevância pública.

Munidos destas reflexões, precisamos, agora, discutir 

brevemente de que modo essa articulação do consumo 

na mídia televisiva se conecta à disseminação de hábitos 

e estilos de vida. Assim, teremos subsídios para analisar 

a presença do merchandising comercial nas telenovelas 

“Amor à vida” e “Salve Jorge”, aqui tomadas como objeto 

de estudo.
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PÓS-MODERNIDADE, CONSUMO E ESTILOS 
DE VIDA  

Hoje, tornou-se lugar comum dizer que as identi-

dades humanas perderam muito de sua solidez e que as 

sociedades perderam referências históricas que as configu-

ravam. Isso tem conexão direta com o período histórico clas-

sificado como pós-modernidade – que, ao longo do século 

XX, abalou estruturas, narrativas e modos de vida ao redor 

do planeta, incluindo aspectos relevantes de nosso trabalho, 

como a cultura do universo capitalista, a mudança nos 

estilos de vida e a promoção de identidades em narrativas 

que mesclam a experiência da ficção, a informação, o lazer 

cultural e o consumo. 

Segundo diferentes autores, a pós-modernidade surgiu 

ao longo do século XX e para, ser entendida plenamente, 

demanda um entendimento do conceito de Modernidade. 

Este trata de um período histórico que surgiu a partir do 

século XVIII, sob influência do Iluminismo e da busca da 

ciência, da razão e da lógica em resposta aos ideais român-

ticos vigentes até aquele momento. Tendo como referência 

pensadores como Copérnico, Galileu e Newton – fundadores 
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da ciência natural – e filósofos como Locke e Montesquieu, o 

pensamento iluminista fundamenta-se na crença no poder da 

razão humana de compreender nossa verdadeira natureza 

e na coerência na análise das circunstâncias, com base no 

pensamento racional e na ascensão dos métodos científicos 

como formas de compreensão da realidade. 

Com reflexos como a Revolução Francesa e o prin-

cípio dos fundamentos de um novo modelo econômico 

– o capitalismo –, o Iluminismo revirou todas as estruturas 

sociais da França, que era construída sobre pilares tradicio-

nais fundamentalmente teológicos, o que abalou todos os 

pilares sociais e políticos do país em que o domínio monár-

quico absolutista se apoiava (MELLO; DONATO, 2011).

Segundo Koselleck (2006), essa perspectiva abriu 

margem para o chamado pensamento moderno. Para Gianni 

Vattimo (2001), a chamada “pós-modernidade” aparece 

como uma espécie de renascimento dos ideais banidos 

e cassados por nossa modernidade racionalizadora. Esta 

modernidade teria terminado a partir do momento em que 

não podemos mais falar da história como algo unitário. As 

grandes guerras, o questionamento do ideário empírico-cien-

tífico, a fragmentação das culturas e o crescente processo 
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de mundialização estimulado pelos meios de comunicação 

passaram a abrir margem para o ressurgimento de um 

modelo de vida pautado por referenciais efêmeros, sujeitos 

desfragmentados ou “descentralizados” (HALL, 2001) e pela 

aceitação da incapacidade humana de dar conta da reali-

dade ao seu redor.

É a emergência desses ideais que seria responsável 

por toda uma onda de comportamentos e de atitudes híbridas, 

entre o hedonista, o irracional e o desencantado, em relação 

à política, bem como pelo crescimento do ceticismo face 

aos valores fundamentais da modernidade (LIMA, 2016). 

Esta breve compreensão histórica, que não é objeto 

de uma análise aprofundada neste trabalho, nos permite 

visualizar de que modo a pós-modernidade – entendida por 

autores como David Harvey como “a lógica cultural do capi-

talismo tardio” – se torna um ambiente propício para experi-

ências combinadas de consumo e lazer, gerando aderência 

entre narrativas de ficção, comportamentos e a adoção de 

estilos de vida.

Outra importante noção é a de cultura, que pode ser 

definida como o conjunto das práticas, das técnicas, dos 

símbolos e dos valores que, quando transmitidos, garantem 
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a reprodução de um estado de coexistência social. Segundo 

Leonardo Brant, em “O Poder da Cultura”, podemos dizer que 

a cultura cumpre a função de transformar realidades sociais 

e contribuir para o desenvolvimento humano em todos os 

aspectos (BRANT,2009, p.17). Algo que identifica o indivíduo 

em seu espaço, lugar, lugar, época, tornando-o capaz de 

formar um espírito crítico.Conforme apontam autores como 

Stuart Hall (2001), a partir do século XX, a cultura passou a 

circular em diferentes meios de comunicação, permitindo o 

consumo de elementos de identidades de várias partes do 

planeta, transformadas em produtos de consumo.

Na segunda metade do século, como indica Oliveira 

(2004), o poder da mídia, com seu caráter de influência 

e persuasão, acabou sendo reforçado, tornando-a um 

veículo de transmissão de experiências e identidades e de 

promoção do consumo cultural.  Douglas Kellner, em “A 

Cultura da Mídia”, corrobora essa reflexão ao notar que os 

próprios prazeres que podem ser observados nos públicos 

que recebem a produção cultural na mídia são determinados 

pelos sistemas de relações sociais e de poder, que regulam 

a disseminação e a fruição de bens culturais. 
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Segundo Kellner (2001, p.40), os textos e imagens que 

a cultura de mídia veicula por meio de filmes, programas de 

TV e celebridades e figuras artísticas foram, pouco a pouco, 

transformados em mercadorias de valor e reproduzidos nos 

veículos de comunicação, combinando as linguagens da 

ficção, do entretenimento, da arte e da publicidade.

Em resumo, a pós-modernidade torna-se um período 

histórico propício à disseminação dos estilos de vida por 

meio dos produtos midiáticos, em diálogo direto com a 

esfera do consumo – o que explica e sustenta nossa argu-

mentação sobre o uso do merchandising na ficção televisiva 

como ferramenta de promoção de estilos de vida. 

Segundo João Freire Filho (2004, p.72), o conceito 

contemporâneo de estilo de vida estimula teorizações a 

respeito da configuração e da pluralização das identidades 

no mundo contemporâneo, efetuadas tanto no campo 

da sociologia como nos estudos sobre comunicação e 

cultura. Conforme aponta o autor, a expressão estilo de vida 

começou a ser utilizada na virada do século XX. Segundo 

ele, a industrialização e a urbanização, “dois aspectos 

importantes da modernidade, sinônimos de alta mobilidade 

e mudança constante, criam novas perspectivas para o lazer 
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e o consumo, áreas que passam a ocupar um espaço cres-

cente do status social” (FREIRE FILHO, 2004, p.73). O autor 

indica que o conceito voltou ao centro das atenções, em 

especial, na década de 1980, em um período marcado pela 

redescoberta do consumismo:

[...] Já a origem da aplicação da categoria estilo de vida, dentro 
da área da comunicação, parece estar ligada às tentativas de 
pesquisadores e publicitários de definir segmentos de mercado 
numa maneira mais refinada do que aquela oferecida pelos 
levantamentos demográficos. A partir da década de 50, apelos 
a estilos de vida particulares se tornaram progressivamente 
relevantes na propagada e na cultura do consumo em geral 
(SLATER, 2002,p.19 apud FREIRE FILHO, 2004, 74).

Segundo Freire Filho, o estilo de vida tende a indicar 

um modelo puramente “cultural”: “é constituído por imagens, 

representações e signos disponíveis no ambiente midiático 

e, em seguida, amalgamados em performances associadas 

a grupos específicos”. O segundo aspecto é a mobilidade: 

todos podem “trocar de estilo de vida, ao mudar de uma 

vitrine, um canal de televisão, uma prateleira de supermer-

cado para outra” (FREIRE FILHO, 2004, p.74). 

Nesse cenário em que as produções da mídia passam 

a vender experiências, modos de viver, comportamentos 

ideais e objetos de consumo que expressam tais ideais, o 
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consumo, e especialmente o consumo da cultura, se torna 

uma forma de mediação, já que os “valores e significados 

de objetos e serviços premeditados pelos grandes agentes 

econômicos e pelos publicitários são interpretados e assi-

milados de acordo com as experiências, os sentimentos e 

a posição social dos usuários ou das audiências” (FREIRE 

FILHO, 2004, p.75).

Analisando o ambiente contemporâneo, Lipovetsky 

chama a atenção para a fragmentação da sociedade e seus 

costumes, o consumo, o hedonismo, o individualismo e a 

urgência de um novo paradigma social, o enfraquecimento 

de todos os setores da sociedade e, principalmente, do indi-

víduo contemporâneo. Assim, emerge um modo “inédito” de 

vivência, “numa ruptura com o que foi instituído a partir dos 

séculos XVII e XVIII” (LIPOVETSKY, 2005, p.15).

Todas essas reflexões nos permitem refletir que 

produções como a telenovela se inserem em um contexto 

mais amplo de disseminação de modos de agir, compor-

tar-se, vestir-se, comunicar-se e essencialmente de consumir 

produtos e bens culturais. Como indica Pereira (2004, p.23), 

essas tendências mostram a emergência “de um novo 

direito, ligado à subjetividade ou à personalidade”, marcado 
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pelos movimentos sociais – feminismo, ambientalíssimo etc. 

– e pela reivindicação de diversos movimentos de cultura (ou 

contracultura), sinais da queda das grandes identidades em 

prol de “formações da identidade individual” e social “a partir 

do consumo dos bens massificados”. Nota-se que os meios 

de comunicação de massa contribuíram muito para a propa-

gação de modos de viver estilizados, a partir da escolha 

dos bens de consumo mais aderentes a determinados frag-

mentos de identidade:

A preocupação com o estilo de vida, com a estilização da vida, 
sugere que as práticas de consumo, o planejamento, a compra, a 
exibição dos bens e experiências de consumo na vida cotidiana não 
podem ser compreendidos simplesmente mediante concepções de 
valor de troca e cálculo racional instrumental.(...). Os novos heróis 
da cultura de consumo, em vez de adotarem um estilo de vida de 
maneira irrefletida, perante a tradição ou o hábito, transformam o 
estilo num projeto de vida e manifestam sua individualidade e senso 
de estilo na especificidade do conjunto de bens, roupas, práticas, 
experiências, aparências e disposições corporais, destinados a 
compor um estilo de vida (...) A preocupação em convencionar um 
estilo de vida e uma consciência de si estilizada não se encontra 
apenas entre os jovens abastados; a publicidade da cultura de 
consumo sugere que cada um de nós tem a oportunidade de aper-
feiçoar e exprimir a si próprio. Este é o mundo dos homens e das 
mulheres que procuram a última novidade em termos de relaciona-
mentos e experiências; que têm espírito de aventura e assumem os 
riscos de explorar plenamente as opções de vida, conscientes de 
que têm somente uma vida para viver e precisam se esforçar muito 
para desfrutar (...) (FEATHERSTONE, 1995, p.123).
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Especificamente sobre a televisão, alguns autores 

falarão de forma crítica sobre como a linguagem audiovisual 

estimula a formação do desejo e o consumo pouco racionali-

zado de determinados bens culturais. Para Sodré (2010), em 

“O Monopólio da Fala”, a televisão é uma forma de organi-

zação da sociedade baseada na manipulação, mesmo que 

de forma individual.

Ao notar que a televisão surgiu a partir da revolução 

industrial e do capitalismo monopolista, com o intuito de 

ser um meio de transmissão global, ubíquo e instantâneo 

de dados, Sodré indica que a mídia pode atuar no controle 

do pensamento e da consciência dos cidadãos, exatamente 

como descrito no clássico “1984”, de George Orwell.

“[...] Não é preciso o olho controlador de um Grande irmão contro-
lador, porque o seu olhar imaterializado se acha em toda parte, e os 
mecanismos científicos de controle existem para que não se veja o 
verdadeiro Poder [...] um controle tecnológico da rede teria de ser 
maior e mais complexo do que ela própria” (SODRÉ, 2010, p.44).

Conforme alega o autor, as informações, e qualquer 

outro tipo de conteúdo televisivo, sempre tiveram funda-

mento político (poder de estado): “é o controlado quem 

controla (interiorizando os modelos ideológicos da ordem 

produtiva) – (e nisto reside à astúcia do Poder)” (SODRÉ, 

2010, p.45).
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[...] Essa interiorização de modelos de controle se dá a medida em 
que o indivíduo encaminha os seus impulsos para objetos de dese-
jado admitidos pela Ordem Social, ou seja, para necessidade[...] 
A eficácia da dominação, portanto, consiste em ocultar, do melhor 
modo possível o controle totalitário dos pensamentos, gestos da 
palavra enfim do desejo. (SODRÉ, 2010 p.45).

Em resumo, percorremos ideias que conectam nossas 

reflexões anteriores sobre a telenovela e sobre os processos 

de merchandising e promoção de bens de consumo em 

narrativas audiovisuais à discussão crítica sobre a pós-moder-

nidade. A ênfase é compreender de que modo, nesse período 

histórico, os produtos e bens massivos contribuem para 

a circulação em larga escala de elementos de identidade, 

produções culturais e estilos de vida recomendados – mesmo 

quando seu objetivo explícito não é a venda de produtos, ou 

seja, quando não se trata de uma emissão publicitária.

A telenovela, como vimos, é uma narrativa fortemente 

baseada na conexão com o cotidiano do telespectador e na 

evocação da identidade nacional, bem como de temas da 

esfera pública. A questão é: o que acontece quando a própria 

ficção televisiva passa a acolher inserções de merchandising 

de marcas nacionalmente reconhecidas, a fim de sutilmente 

estimular seu consumo a partir de ligações artificiais entre 

a experiência de uso de determinados produtos e as 
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personagens e os enredos dramáticos de uma história? É 

esse ponto que analisaremos no tópico a seguir.

O merchandising comercial em “Amor à Vida” e “Salve 
Jorge”

As telenovelas “Amor à Vida” e “Salve Jorge”, exibidas 

pela Rede Globo, foram assistidas e analisadas por nós neste 

trabalho a fim de demonstrar a apresentação de empresas – 

Kia Motors, Itaú Unibanco, Natura etc. – dentro do contexto 

das tramas, como ações de merchandising comercial.

Conforme aponta Schiavo (2012), o merchandising 

nas telenovelas acontece para conectar realidade e ficção; 

embora as telenovelas tenham um desenrolar ficcional, 

como falamos, algumas delas estão trazendo histórias que 

se aproximam de nossa realidade, transformando essa 

forma de entendimento não apenas em conto ou fantasias, 

mas sim o cotidiano dos telespectadores. Neste processo, 

as marcas inseridas nas telenovelas têm a intenção de trazer 

proximidade com a realidade.

De modo geral, nota-se que o merchandising é indi-

reto, subjetivo e apela ao inconsciente. Segundo Ramos 
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(1991), no momento em que o telespectador assiste a um 

capítulo da novela, o seu consciente passa a se envolver 

com o enredo, as cenas, a trama, os logotipos, os produtos 

e os serviços apresentados, em um cenário real de relações 

entre a aventura e o amor. De acordo com Almeida (2003), 

há uma identificação dos telespectadores com os atores 

que, durante a telenovela, passam a ser usuários, com o seu 

próprio estilo de vida que é estimulado e incorporado em 

maior ou menor medida pelo público.

O receptor tem plena consciência de que o que vê diariamente na 
tela, mesmo sendo ficção, é em boa parte uma recriação de sua 
realidade. E, nela, ele se reconhece, se identifica, processa suas 
próprias reações, posiciona-se ante os anseios, angustias conflitos 
e expectativas que compõe, o dia a dia de um cidadão comum, aqui 
ou em qualquer lugar do mundo (2004 apud LOPES, 2004 p.113).

Com isso, acreditamos que, analisando algumas 

cenas das telenovelas, é possível reforçar a ideia de que o 

produto, mesmo de forma ficcional, consegue envolver o 

consumidor e motivá-lo à compra ou à adesão a serviços. 

Muitas vezes, essa motivação se liga a algum desejo de 

consumir algo pelo estilo de vida que aquele personagem 

leva, seja algo distante de sua realidade ou não, a fim de 

aderir a determinados níveis de status, prosperidade e vincu-

lação aos bens de consumo massivos.
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“Amor à Vida”, exibida em 2013 e dirigida por Walcyr 

Carrasco, é uma trama que se passa em São Paulo, cujo 

tema central gira em torno dos segredos que movem a 

relação da família Khouri e dos segredos que no desenrolar 

da trama mobilizam mágoas, ciúmes, ambições e falta de 

afeto entre as personagens.

A novela se inicia com um modelo de família feliz e 

muito bem-sucedida com alto padrão de vida, formada 

pelo médico César, sua esposa Pilar e os dois filhos Félix e 

Paloma. César e Pilar parecem um casal em harmonia. Ela, 

dermatologista que largou a profissão para cuidar da família, 

é apaixonada pelo médico, e não consegue imaginar sua 

vida sem ele. Por amor, sempre relevou os casos extracon-

jugais do marido, diretor-presidente do hospital San Magno, 

um dos núcleos principais da história. Um desses casos vira 

determinante para uma série de reviravoltas na trama.

Paloma, a filha preferida de César, é uma jovem 

intensa, que não consegue entende por que sua relação 

com a mãe é tão carregada de tensões e conflitos. Félix, 

por sua vez, é o protegido de Pilar. Desprovido de caráter e 

ambicioso ao extremo, tem como sonho assumir a direção 

do hospital, e vê a irmã como um obstáculo. No fundo, 
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esconde uma grande mágoa por não ser amado pelo pai 

com a mesma intensidade com que César ama Paloma, por 

isso tem raiva dela. Paloma, no entanto, ama o irmão, em 

quem confia plenamente.

A história começa dez anos antes, quando a família 

decide ir viajar para o Peru, Felix aproveita as brigas da 

irmã com a mãe para tentar jogá-la contra os pais. Embora 

não tenha provas, ele acredita que Paloma é adotada, e 

convence a irmã disso. Desnorteada, Paloma rompe com 

os pais e decide mudar sua trajetória ao lado de Ninho. Ela 

abre mão da carreira médica e das posses da família para 

experimentar uma vida diferente, indo parar na Bolívia, ela 

fica grávida e os dois decidem retornar ao Brasil. O desen-

rolar da história se inicia quando Paloma e Ninho discutem 

em um bar; Ninho deixa Paloma sozinha, e ela dá à luz uma 

menina, em condições precárias, no banheiro do estabele-

cimento. Márcia, uma desconhecida, é quem faz o parto e, 

com receio da polícia, pede socorro e trata de deixar o local, 

deixando Paloma desmaiada e o bebê a seu lado. Paloma 

perde os sentidos durante o parto, e não chega a ver a filha 

viva. A partir desse desfecho – e após Félix encontrar sua 

irmã naquelas condições e jogar o bebê em uma lata de lixo 

–, transcorre a história de Bruno, que, ao perder seu filho e 
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sua esposa no parto, encontra a sobrinha de Félix e resolve 

criá-la como sua filha.

Abordando diversas questões sociais, como obesi-

dade, autismo, homossexualidade, adultério, aborto e a 

história do vilão homossexual Félix (interpretado por Mateus 

Solano), que inovou ao apresentar sua mudança de compor-

tamento e, ao fim da trama, redimir-se de suas maldades.

Segundo dados do site Meio e Mensagem 

(SACCHITIELLO, 2016), a forte repercussão rendeu à novela 

bom desempenho comercial. Diversos anunciantes inse-

riram seus produtos, como Itaú, Kia, Nextel Casa do Pão 

de Queijo, Grendene, Zap Imóveis e P&G, com seu produto 

Gilete, entre outros, como Filmes e Livros. De acordo com 

informações do site Noticiência2, as marcas mais ofere-

cidas na telenovela foram de produtos de higiene pessoal, 

aparelhos eletrônicos, automóveis, mercadorias de limpeza 

e objetos de uso pessoal, e, dos 30 capítulos assistidos da 

novela “Amor à Vida”, 14 continham pelo menos uma propa-

ganda, o que significa 45%.

Alguns capítulos incluíram mais de uma menção a 

produtos comerciais no mesmo dia. No total, a telenovela 

mobilizou cerca de 4,9 milhões de telespectadores só em São 
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Paulo, de acordo com o Instituto Datafolha. Das 5 marcas anun-

ciantes no mês de dezembro de 2013, o Banco Itaú é o líder em 

lembrança espontânea em ações de merchandising na novela 

“Amor a Vida”; isso quer dizer que cerca de 400 mil paulistanos 

citam a marca espontaneamente. No segundo lugar estão as 

marcas Kia e Nextel, e, por último lugar, entra Kibon, com o 

produto Magnum. Já a casa de Pão de Queijo não foi não foi 

lembrada espontaneamente pelos telespectadores.

Em algumas cenas, destaca-se a vinculação direta 

entre o consumo de produtos e a adesão a estilos de vida 

determinados. Um dos destaques é Felix Khoury (Mateus 

Solano), grande antagonista da trama, que se torna uma 

espécie de garoto-propaganda da marca Kia por possuir 

um veículo sedã de luxo da marca (Kia Quoris), exaustiva-

mente exibido nas cenas. É a bordo do veículo que o filho de 

Pilar e César elabora grande parte dos seus planos contra 

a irmã Paloma (Paola Oliveira). A maioria das cenas anali-

sadas referentes ao carro é visualizada rapidamente, sem 

menção textual ao produto, apenas exibe-se o carro, parado 

ou em movimento. Apesar de não fugir do contexto da trama, 

as cenas acabam sendo intersticiais, intermediárias entre 

momentos mais relevantes.
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Nas primeiras cenas analisadas por nós, dos capí-

tulos exibidos em 27/5/2013, 1/6/2013 e 5/6/2013, Félix 

está na maioria das vezes acompanhado de seu motorista, 

tramando a morte de uns dos personagens ou fazendo 

alguma maldade. Sempre autoritário, ele é agressivo durante 

as sequências, que o mostram entrando no carro; depois, em 

movimento, mostrando todo o veículo em diferentes ângulos 

no trânsito pela cidade; e, então, dentro dele, mostra-se o 

personagem com seu motorista, reforçando atributos de 

conforto e luxo e conferindo status de poder – o que a marca 

propõe para este veículo.

Independentemente do caráter do personagem, as 

visualizações mostram alto padrão de vida e a autoridade 

que ele exerce sobre outras pessoas, em um estilo de vida de 

alto padrão e dominância. Outro carro utilizado na novela é o 

Kia Soul; ao contrário de Felix, quem o utiliza é uma pessoa 

de bom caráter, sua irmã Paloma (Paola Oliveira). Em uma 

das cenas, ela sai do carro e fecha as portas do carro pela 

chave; em seguida, visualiza-se o veículo por inteiro. As cenas 

analisadas não fogem do contexto da novela, do enredo da 

trama, não tirando atenção do enfoque da história; o produto 

é inserido de uma forma a não prejudicar o contexto, com 
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visualizações ágeis, claras e continuas; não há tempo para o 

telespectador perder a atenção com o produto.

Ao contrário da marca Kia, a Natura utilizou dife-

rentes recursos. No geral, ou o produto é manuseado, com 

menções sobre os atributos da marca, visando preço, quali-

dade, e forma de utilização, ou a própria experiência de 

ascender economicamente com apoio da rede de consul-

toras da marca é valorizada. A maioria as cenas tem enfoque 

para o bem-estar, buscando produzir a sensação que os 

produtos da Natura dão a quem os está utilizando; a marca 

é exibida de várias formas, por meio de manuseios, visuali-

zações, menções e o uso do produto pelos personagens. 

Os roteiros das novelas são colocados de forma adequada 

e as cenas são adaptadas à marca de uma forma sutil, valo-

rizando a experiência de consumo.

Destaca-se, com relação à marca, a personagem 

Ordália (Eliane Giardini) uma mãe de família que trabalha 

como enfermeira no hospital e passa a ser uma consultora 

Natura. Aqui, reforça-se a contribuição da marca para a renda 

de Ordália, gerando uma segunda fonte para a personagem. 

Em uma cena exibida dia 20/8, com a personagem Patricia 

(Maria Casadavel), ocorreu, também, uma visualização e 
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um manuseio do produto Natura Sou. Por meio de cenas 

de banho da personagem, que mostram o uso de SOU até 

a última gota – cabe destacar que o produto possui apelo 

de uso consciente de embalagens, tema explorado em suas 

campanhas publicitárias –, nota-se o objetivo de expor cenas 

que acontecem no dia a dia do telespectador, sem fugir do 

enredo da trama, mas também sem complementá-lo.

Já em “Salve Jorge”, de Glória Perez, notamos outros 

recursos para associação entre marcas e personagens – 

que, inclusive, geraram polêmica à época da exibição da 

trama. Exibida entre 2012 e 2013, a trama aborda o enredo de  

tráfico internacional de pessoas, tendo como personagem 

principal é Morena (Nanda Costa), moradora do Complexo 

do Alemão, no Rio de Janeiro, um dos principais núcleos da 

trama. Ela recebe uma proposta para trabalhar na Turquia 

e, ao chegar ao país, percebe que foi traficada, passando 

a lutar para livrar-se da máfia do tráfico e ver presa a chefe 

da gangue no Brasil, Lívia (Claudia Raia). Ao longo de toda 

a trama, Morena vive um romance de idas e voltas com 

Theo (Rodrigo Lombardi), capitão da cavalaria do Exército 

e devoto de São Jorge, que deseja assumir a relação e criar 

como seu o filho da jovem, Júnior (Luis Felipe Lima).
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Morena conhece Theo durante a ocupação do 

Complexo do Alemão pelas forças de segurança pública 

do Estado. A telenovela teve como diferencial exibir o tema 

por meio de trechos de reportagens da ação policial, combi-

nados com cenas fictícias. Após viajar para tentar arrecadar 

recursos para sua família, Morena, junto com outras jovens, 

é obrigada a se prostituir em uma boate administrada por 

Irina (Vera Fischer), cujo segurança é o impiedoso Russo 

(Adriano Garib). 

A telenovela teve, também, ações de merchandising, 

inclusive da marca automotiva Kia. No caso, o veículo divul-

gado foi o Kia Cadenza, por meio da associação da marca 

com Rosangela (Paloma Bernardi), ela também uma vítima 

inicial do esquema de tráfico de mulheres, mas que ganha 

poder e status em relação às demais escravas e, assim, 

torna-se uma vitrine para o trabalho de Lívia. A repercussão 

no período da telenovela foi negativa, em especial, por uma 

cena, exibida em 05/02/2013, que analisamos em profun-

didade. Com uma série de atributos negativos – ter sido 

escravizada em outro país e, depois, ter se tornado vilã –, 

Rosangela acabou levando um risco de imagem à marca Kia.
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O merchandising foi exibido em uma cena de dois 

minutos de duração, a fim de atrair visualmente o telespec-

tador, mostrando a beleza e o conforto do Kia Cadenza. Não 

foram mencionados atributos à marca, apenas o visual. No 

início da ação, a personagem recebe rosas vermelhas e sua 

roupa também era vermelha, criando uma associação com o 

produto, já que o logo da marca tem a mesma cor. A sessão 

de fotos foi bem nítida, pausadamente, mostrando assim a 

beleza e a ousadia tanto do carro quanto da modelo. A forma 

de sedução da personagem sobre o empresário bem-suce-

dido mostra um status, uma sensação de poder, assim como 

o produto.

A repercussão em redes sociais e na mídia foi negativa, 

por conta da associação entre a marca e uma ex-vítima 

que havia se tornado vilã. No entanto, com relação ao eixo 

dramático, a cena teve forte importância e fez parte do 

contexto da telenovela, para demonstrar como Livia organizava 

suas modelos mais influentes do esquema de tráfico para 

atuar com empresas no Brasil, como garotas-propaganda, 

afastando suspeitas de atividade criminosa. Na fase da novela 

em que a cena foi exibida, Rosangela já havia se aliado aos 

traficantes e, com isso, foi convidada a ser modelo da marca 

– unindo, então, enredo dramático e merchandising. Mais 
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uma vez, destaca-se aqui o envolvimento entre o consumo 

de produtos e a adesão a estilos de vida – embora em um 

sentido ligeiramente diferente do que pode ser atribuído às 

cenas com Paloma em “Amor à Vida”, por exemplo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscamos fazer uma análise de 

como as ações de merchandising comercial se conectam à 

narrativa da telenovela, tomando, para isso, as obras “Salve 

Jorge” e “Amor à Vida” como objeto de pesquisa. Após 

analisarmos cenas de ambas que apresentam produtos das 

empresas Kia e Natura, foi possível identificar que as marcas 

representam um estilo de vida; no caso de Kia, mostra-se 

status e poder por meio dos donos dos veículos, que acabam 

sendo associados a beleza, a luxo e a conforto. Nota-se que 

são produtos de consumo mais complexo, em função do 

alto custo, e por isso acabam sendo exibidos como objetos 

de desejo ou itens pertencentes a personagens muito ricos 

– como Félix (Mateus Solano), em “Amor à Vida”. Já a Natura 

busca, por meio de cenas que combinam a visualização ao 

uso do produto pelas personagens, gerar uma identificação 
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maior com o público; pela natureza dos produtos, torna-se 

muito mais fácil consumir uma linha de cosméticos do que 

um veículo; porém, ambas as marcas estavam presentes 

na novela sem definir um público específico.  Os veículos 

da Kia estão sempre presentes nas telenovelas globais de 

horário nobre e, convenientemente, colam-se a grandes 

personagens, entre vilões e mocinhos. Natura, por outro 

lado, fala com o cidadão “comum” por meio de personagens 

como Ordália (Eliane Giardini), que se torna consultora 

Natura, e Patricia (Maria Casadevall), uma advogada de 

classe média. Não à toa, protagoniza cenas de intimidade 

(como banhos e conversas familiares) e acaba expondo a 

marca em situações de uso mais evidentes.

Em nossa pesquisa, notamos a conexão direta entre 

estilos de vida e os produtos divulgados. Nota-se que não 

há uma preocupação da Kia Motors com o caráter dos 

personagens, já que tanto Félix, em “Amor à Vida”, quanto 

Rosangela, de “Salve Jorge”, são essencialmente vilões. 

Durante as tramas, várias foram as cenas e situações em 

que estes representaram a marca, nem sempre colando-a 

a valores positivos – mas sempre conectando-a a estilos de 

vida ligados ao luxo, ao status e ao poder. No caso de “Amor 
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à Vida”, porém, também houve merchandising de Kia Soul, 

usado pela mocinha/heroína Paloma. 

O estudo confirma, por fim, que nossa hipótese de 

que o merchandising deve se inserir nas tramas das tele-

novelas conectando produtos/serviços a determinados 

estilos de vida, gerando identificação com o público. Essa 

percepção pode ser complementada com estudos poste-

riores, que examinem telenovelas de outros horários (18h, 

19h, 22h) e outras marcas e empresas que são integradas 

às narrativas de ficção.
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INTRODUÇÃO 

Na televisão são criadas histórias que nos fazem 

chorar, outras nos fazem rir; programas que nos deixam com 

raiva, tristes, alegres, em emoções que se misturam quando 

estamos assistindo à TV.

São tempos modernos e com o surgimento da internet, 

e sua posterior proliferação/penetração na sociedade, o 

meio televisivo tem experimentado novas possibilidades. A 

noção de tempo e da “história real”, sem maquiagens ou 

manipulação, passaram a compor um cenário em que o 

telespectador passivo ficou pra trás, e ela agora também 

contribui com o conteúdo. 

A televisão ficou interativa e engaja os telespecta-

dores, os programas de televisão começam a contar com a 

participação dos telespectadores, e muitos outros mostram 

a realidade, seus bastidores, suas condições de produção, 

em que as emoções dos que participam passam a compor 

um cenário ou a própria narrativa

Este trabalho propõe uma análise dos programas de 

televisão “A Liga” e “Profissão Repórter”, onde jornalismo 

e entretenimento se fundem na mídia televisiva. “A Liga” 
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exibido pela rede Bandeirantes e o “Profissão Repórter” 

exibido pela Rede Globo. Três episódios foram analisados 

sobre o mesmo tema, cada qual com seu recorte televisivo 

pertinente ao produto. O tema escolhido foi “Refugiados”, 

transmitido na Rede Globo, nos dias 03 de junho de 2014 e 

25 de agosto de 2015, e na Rede Bandeirantes no dia 20 de 

agosto de 2013.

PERFIL DOS PROGRAMAS

A LIGA

“A Liga” é um programa da televisão brasileira, do 

gênero jornalístico, criado pela produtora Eyeworks em 2010 

e exibido pela emissora de canal aberto Rede Bandeirantes.

Ele possui em média uma hora de duração e conta 

com apresentadores que exercem a função de repórteres. 

Eles vivem exatamente a mesma realidade que os persona-

gens, e com isso além de relatar os fatos, dão suas perspec-

tivas das situações, transmitindo as emoções e angústias o 

mais próximo possível do real.

Gravada em tempo real, a história do programa é 

acompanhada e vivida pelos apresentadores, muitas vezes 
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com a captação de imagens ruins por se tratar de lugares 

escuro, mal iluminado ou com má iluminação dando mais 

realidade a situação.

O programa tem esse conceito de expor as condições 

de produção da história revelar um bastidor, o que teorica-

mente deveria permanecer oculto.

As gravações acontecem in loco fora de estúdios, 

dependendo do assunto tratado é utilizada uma câmera 

profissional, porém os apresentadores normalmente utilizam 

uma câmera escondida ou portátil, e essas transmitem 

imagens mais reais, imediatas, e dão a impressão aos 

telespectadores de realidade, ou que estão participando do 

programa, sentindo as emoções da história juntamente com 

o apresentador.

“A intimidade do repórter com a câmera obriga a 

câmera a se comportar como se tivesse atraca a ele, ao 

corpo que ele usa em movimentos de aproximação ou afas-

tamento, rotação, ou que produz quadros poucos comuns.” 

(MOTA apud ARANTES; MUSSE, 2010 p.8)

“A Liga” tem um formato de programa muito próximo 

a de um reality show. É um programa de televisão, mas os 

imprevistos das gravações, os discursos dão uma realidade 

não encontrada em programas de reportagens tradicionais. 
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Sempre utilizando uma maneira de verificar se a realidade 

contada como deve ser.

PROFISSÃO REPÓRTER

“Profissão Repórter” é um programa de televisão 

brasileiro, também do gênero jornalístico, exibido pela Rede 

Globo, originalmente era um quadro dentro do programa 

Fantástico. Em 2008, ele ganha vida própria e se torna um 

programa independente. 

O “Profissão Repórter” com 30 minutos de exibição 

em média, tem o objetivo de informar o que acontece, com 

resumos de uma junção de histórias sobre o tema proposto, 

exemplificando com números, pesquisas e fatos. Os repór-

teres não vivenciam a realidade dos personagens, eles 

apenas acompanham os personagens e suas histórias, e o 

envolvimento se resume em, relatar o fato e fazer uma cober-

tura mais próxima sobre o que acontece. Os repórteres do 

programa são imparciais, apenas relatam o acontecimento e 

não se posicionam a favor ou contra o fato.

Protagonizar o jornalismo mostrando como se é 

filmado, construída e produzida uma reportagem pode ser 

uma forma de reconquistar a confiança, na capacidade do 
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jornalista de investigar, de checar, de fazer a informação 

chegar mais completa e clara ao telespectador. Não há foco 

em negócios com patrocinadores, anunciantes ou relações 

com personagens políticos. É a informação chegando de 

forma objetiva, por meio da desmontagem e discussão dos 

personagens da reportagem. (BASTIAN; KLEIN, 2007, p. 12)

As imagens são captadas por uma câmera profis-

sional e uma portátil, manuseada pelo repórter - produtor. 

A câmera portátil é um instrumento utilizado para dar um 

olhar menos profissional e mais orgânico da narrativa em 

foco. São imagens gravadas por aspirantes que ajudam a 

desvendar o processo criativo da reportagem.

As condições de produção da reportagem são 

mostradas pelo programa, em que Caco Barcellos exerce o 

papel de líder. Essa revelação dos bastidores, aguça e sacia 

a curiosidade dos telespectadores, sobre o que acontece 

atrás das câmeras, e acaba assumindo um papel de um 

show ou espetáculo.

O espetáculo que inverte o real é produzido de forma que a reali-
dade vivida acaba materialmente invadida pela contemplação do 
espetáculo, refazendo em si mesma a ordem espetacular pela 
adesão positiva. A realidade objetiva está presente nos dois lados. 
O alvo é passar para o lado oposto: a realidade surge no espetá-
culo, e o espetáculo no real. Esta alienação recíproca é a essência e 
o sustento da sociedade existente. (DEBORD, 2003, p.10).
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O Profissão Repórter não é gravado em estúdio, isso 

é um diferencial, os fatos são narrados no local do aconte-

cimento dando efeito de simultaneidade, realismo e proximi-

dade ao telespectador. (ARANTES; MUSSE, 2010)

Os jovens repórteres participam de toda concepção 

da reportagem desde a concepção até a captação o que 

contribui para a formação desses profissionais.

DOIS PROGRAMAS, DUAS FORMAS 
DIFERENTES DE NARRAR

O jornalismo invade territórios até então intocados e 

passa a ditar moda e novos hábitos, disputam poder com a 

Igreja ou governo, em prol da notícia. 

Com estratégias como gravadores e câmeras escon-

didas na apuração das informações, o jornalista exerce o 

papel de investigador em busca da verdade, muitas vezes 

omitindo sua identidade para conseguir a informação.

(ARANTES; MUSSE, 2010)

Nos programas analisados, mostram a difícil realidade 

dos refugiados, que muitas vezes fogem de seus países em 

guerra, após catástrofes naturais, perseguições religiosas ou 
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raciais ou por dificuldades financeiras. Na procura de oportu-

nidades para recomeçar a vida, o Brasil se tornou uma alter-

nativa para os refugiados. 

O “Profissão Repórter”, liderado por Caco Barcellos, 

a notícia é mostrada de uma forma onde os repórteres não 

se envolvem com a história dos personagens, apenas a 

relatam.  Os repórteres utilizam microfone nas mãos para 

fazerem as entrevistas com os personagens que participam 

da narrativa. “O programa privilegia a interação do repórter 

com o entrevistado e a importância dessa relação na cons-

trução de narrativas.” (CHIARIONI, 2012, p.12)

O protagonismo no “Profissão Repórter” fica por conta 

dos personagens/ entrevistados e suas histórias. Enquanto 

em “A Liga” o apresentador se torna o protagonista das 

histórias, vivendo as mesmas situações e emoções que os 

personagens vivenciam. 

Nos programas analisados, o “Profissão Repórter” 

entrevista os refugiados e mostra a realidade que vivem 

e as dificuldades que encontram na busca por uma vida 

sem guerras, sem dificuldades financeiras, enfim uma vida 

melhor do que em seus países de origem. Em “A Liga” os 

apresentadores vivenciam as histórias dos personagens, 

eles são inseridos dentro da realidade dos refugiados, os 
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apresentadores não utilizam microfones nas mãos e as 

entrevistas são transformadas em simples conversa. 

Algumas imagens em “A Liga” são gravadas com 

câmeras portáteis e escondidas, o enquadramento e takes 

(cortes) das cenas são feitos nos rostos dos personagens, 

mostrando as emoções que estão sentindo naquele momento.

No episódio dos refugiados, os sinais de violência 

visíveis nos corpos das pessoas são destacados diversas 

vezes como uma forma de reforçar a realidade violenta. 

Quando Cazé vivência a história fazendo a travessia junto 

aos refugiados haitianos do Peru ao Brasil, algumas cenas 

são escuras, pelo ambiente em que ocorrem por não existir 

iluminação natural. As vozes e rostos são distorcidos, para a 

própria segurança dos personagens, assim como algumas 

cenas são gravadas com câmera de infravermelho para não 

chamar a atenção pela iluminação artificial. 

A trilha sonora acompanha as emoções da história: 

fica mais lenta quando os personagens estão felizes e 

quando a narrativa passa a ser mais tensa, a música se torna 

rápida e aumenta a intensidade da batida. Assim quando a 

tensão da cena está em seu ápice, a música fica intensa e 

com os tons graves mais fortes.
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Em “Profissão Repórter” o personagem e o repórter 

são mostrados nas cenas pelas câmeras. É uma forma de 

reforçar a frase dita por Caco Barcellos, que é o lema do 

programa, “Os bastidores da notícia, os desafios da repor-

tagem”,  “...ao se apropriar das imagens “brutas” para contar 

melhor a realidade que se sugere e valorizar os bastidores 

como um alicerce da narrativa. Imagens, que no jornalismo 

convencional deveriam ficar por detrás das câmeras, na 

atração da Rede Globo traduzem a inovação.” (CHIARIONI, 

2012, p.42) 

 As imagens das histórias são gravadas com boa 

iluminação mesmo as cenas noturnas, de forma a garantir a 

qualidade das imagens e boa visualização dos personagens 

que relatam suas histórias e dos repórteres que a mostram. 

Não há destaque para os rostos das pessoas, enquadran-

do-os. As emoções são reveladas através das situações 

que estão sendo mostradas, não apenas por rostos com 

lágrimas ou sorrisos, as imagens são gravadas em plano 

mais aberto. A sonorização muita vezes fica por conta das 

falas dos personagens que contam suas histórias (sonoras) 

e os offs que são as vozes dos repórteres narrando algum 

fato sem aparecer no vídeo.

Esses sobe sons funcionam ao mesmo tempo como sonoras e 
offs, pois são falas de personagens que participam da reportagem 
e explicam pontos que normalmente estão contidos em frases de 
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repórteres. Além disso, apresentar sonoras dessa forma é uma 
opção ao tradicional uso das mesmas, como confirmação do que já 
foi dito pelo jornalista. (REIS; ROLDÃO; MANGUSSI; ANTONIAZZI; 
GIMENES; SILVA, 2011, p.9)

São usadas duas câmeras no “Profissão Repórter” 

uma operada por um cinegrafista e uma portátil manuseada 

pelo repórter, além disso as reportagens são conduzidas por 

jovens repórteres. Em “A Liga” utilizam câmeras operadas por 

cinegrafistas e portáteis que normalmente são escondidas, 

e as reportagens são conduzidas pelos apresentadores do 

programa que normalmente não tem formação em jornalismo.

As semelhanças encontradas, além da escolha do 

mesmo assunto para reportagem, e que eles sempre tratam 

apenas de um tema por episódio, diferente de um programa 

de jornalismo onde várias reportagens sobre temas diversos 

compõem a narrativa. Ambos tratam de temas normalmente 

polêmicos, ou de grande interesse pelo público. 

 Nenhum deles é gravado em estúdio com jornalistas 

em bancada. As gravações são feitas fora de estúdio, onde 

as narrativas vão se formando através das histórias que os 

personagens contam. Mesmo com câmeras profissionais 

com ou sem microfones na mão, as reportagens ficam mais 

próxima do telespectador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo vem evoluindo. E com ele, o jornalismo 

televisivo encontrou novas formas de noticiar, fazendo com 

que o telespectador se torne mais participativo e presente 

nas reportagens.

“A Liga” tenta se aproximar do telespectador, pelo 

lado emocional, colocando os apresentadores para sentir na 

pele o tema que está sendo abordado, o transformando em 

protagonista da história. Este formato se aproxima ao de um 

reality show: mostrando a vida como ela é.

“Profissão Repórter”, com seus jovens repórteres que 

mostram as histórias, mas não se envolvem, fazem que o 

protagonismo fique por conta da própria reportagem e seus 

personagens. Querendo descobrir a verdade, os repórteres 

fazem o papel de investigador mostrando os bastidores 

dessas reportagens.

Assim, pode se concluir que “A Liga” é um programa 

de infotenimento sendo uma junção de jornalismo com 

entretenimento com o intuito de informar entretendo. Já o 

“Profissão Repórter” é um programa de jornalismo investiga-

tivo, onde informa investigando a verdade.
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QUEM MATOU ODETE ROITMAN?

Ricardo Santos Moreira

Esta é a pergunta que estava na mente de boa parte 

dos brasileiros na passagem do ano de 1988 para 1989. Vale 

Tudo é uma telenovela produzida pela Rede Globo, que foi 

ao ar de 16 de maio de 1988 a 6 de janeiro de 1989 e, em 

2016, foi eleita pela revista Veja como a melhor telenovela 

brasileira, juntamente com Avenida Brasil.

Na noite de 6 de janeiro de 1989, o Ibope registrou 

que 86 % dos televisores ligados estavam sintonizados para 

assistir o último capitulo da novela, no qual seria revelado o 

assassino. Odete Roitman (Beatriz Segall) foi considerada a 

maior vilã das telenovelas brasileiras e é chamada ainda hoje 

pelo nome de sua personagem nos locais por onde circula.

Foram gravados cinco finais diferentes para a novela, 

sendo que as filmagens do último capítulo foram feitas no 

mesmo dia de sua apresentação, de modo que mesmo os 

protagonistas da trama desconheciam qual seria o final a ser 

apresentado aos ávidos telespectadores.

Os recursos técnicos da televisão brasileira na 

década de 1980 são muito distintos dos adotados nos dias 
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de hoje. A televisão digital e a televisão 2.0 permitem intera-

ções com a audiência e formas de acesso à programação 

de maneiras nunca antes imaginadas. A gravação de cinco 

finais diferentes para esta telenovela deveu-se à intenção 

dos autores de manter o suspense até o último capítulo. E 

conseguiram. Mas qual seria o potencial hoje de uma trama 

tão bem urdida?

As tecnologias atuais permitem que se façam 

consultas ao público-alvo dos diversos programas televi-

sivos em exibição, de modo a se perceber as preferências 

e tendências em relação a diversos assuntos e conduzir o 

enredo de maneira a satisfazê-las ou contrariá-las, objeti-

vando aumentar, de maneira sensível, os níveis de audiência 

e a repercussão social do referido programa. Além das 

citadas consultas, os tipos de participação dos indivíduos 

chegam a patamares inéditos, permitidos pela interação dos 

diversos artefatos tecnológicos disponíveis (smartphones, 

computadores, tablets e smart TVs, entre outros) que podem 

participar de maneiras distintas do processo comunicacional. 

As grades de programação ficam à disposição do telespec-

tador; os programas podem ser gravados para serem vistos 

posteriormente; um acervo fica à disposição do cliente, 

que pode vê-lo (acessá-lo seria o termo mais adequado) 

no local, no momento e no aparelho mais convenientes. 
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São casos de exemplos concretos da migração dos 4 Ps 

de Jerome McCarthy (Produto, Preço, Praça e Promoção) 

para os 4 Cs de Lauterborn (Cliente, Conveniência, Custo e 

Comunicação).

Os trabalhos aqui apresentados constituem os TCCs 

(Trabalhos de Conclusão de Curso) de alunos dos cursos 

de pós-graduação lato sensu na área de Comunicação e 

Design Digital e Novas Mídias. Representam conquistas 

importantes para seus autores, que, com relativa frequência, 

tomam gosto pela vida acadêmica e enveredam pelos cami-

nhos de um mestrado acadêmico ou profissional. Nesta obra 

o leitor poderá vislumbrar o estado da arte das produções 

televisivas nacionais e as suas potencialidades, além de 

outros assuntos relacionados à área de comunicação. 

Parabenizo todos os autores aqui relacionados, e 

também aos professores Patricia Bieging, Bruno Chiarioni e 

José Augusto Lobato, pois, sem seu empenho e orientação 

cuidadosa, estes textos acadêmicos não estariam disponí-

veis ao grande público.

E vida longa a Odete Roitman!
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que decidiu se aventurar.
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com o renomado cineasta e produtor Walter Webb, onde especia-
lizou suas técnicas de produção, direção e roteiro.

Começou sua carreira escrevendo textos para teatro, tendo escrito 
ao longo de sua vida mais de trinta peças teatrais entre comédias e 
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telespectadora crítica e entusiasta 
da linguagem simples, direta, leve 
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Em 2015 ficou conhecida pela sua risada ao participar do Programa 
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a rádio Ótima FM do apresentador Celso Portiolli. 

Desde que iniciou sua  vida acadêmica, teve o interesse de 
pesquisar sobre o poder da comunicação nazista, daí o nascimento 
para a criação do seu artigo. Trabalha atualmente em uma agência 
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“Cocoricó”. 
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sua vocação para área de eventos. Mesmo assim concluiu o curso 
de engenharia e trabalhou poucos anos na área. 

Em 2006 começou sua carreira em eventos e atualmente trabalha 
como Coordenadora de Eventos Sênior na Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão (SET).
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em Rádio e Tv pela Universidade 
São Judas Tadeu (2008). 

É pesquisadora de recepção de audiência televisiva e mídias 
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