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Com base no conceito de diálogo intermídias (Vera França) e na oposição entre assistir e 

interagir (Yvana Fechine), faça uma reflexão sobre as tendências da televisão 

contemporânea. 

  

 Desde as discussões de Eco (1984) a respeito da transição entre a paleotelevisão e a 

neotelevisão, como também em relação anterior, com o surgimento da televisão 

posteriormente ao rádio, muitos assumem uma visão determinista de que um meio coloca em 

extinção um meio mais antigo. Com a entrada em cena da TV pigmaleão (MISSIKA apud 

FRANÇA, 2009), em um contexto de pós-televisão, em que o ordinário ganha 

representatividade televisiva, parece que a discussão ainda permanece. Outros autores trazem 

novos apontamentos.  

A partir da leitura do texto A Televisão Porosa de Vera França (2009), o que se 

observa é o processo constante de modificação pelo qual a televisão passa ao incorporar 

mudanças tecnológicas e sociais, tendo um papel importante “no cotidiano da imensa maioria 

da população brasileira.” (FRANÇA, 2009, p.27). A fase de transição da neotevê para a pós-

televisão – quando  a televisão fala mais de si mesma do que do exterior, criando seus 

próprios acontecimentos e construindo suas celebridades – , como aponta a autora, aproxima-

se do conceito diálogo intermídias. Tal conceituação se refere ao processo de midiatização, 

tomado como “processo interacional de referência” (BRAGA apud FRANÇA, 2009) e 

“tecnointeração” (SODRÉ apud FRANÇA, 2009), em que instituições a atores sociais se 

apresentam em interação (FAUSTO NETO apud FRANÇA, 2009).  

O que se nota, então, é uma nova configuração do contexto social, marcado pela 

cultura da mídia, para lembrar Douglas Kellner em seu livro A Cultura da Mídia. Ressalta-se, 

também a presença de recursos de comunicação digital, em diálogo com a internet: “Usuários 

assistem no YouTube a um programa que não puderam assistir na televisão, ou recortam e 

reproduzem pelo mundo cenas gravadas e veiculadas pela televisão.” (FRANÇA, 2009, p.49). 



O intercâmbio não se dá apenas entre televisão e internet, as mídias impressas também 

participam do processo, de maneira que esses diferentes meios de comunicação estabelecem 

uma rede integrada. 

França (2009) aponta, ainda, que há uma pluralidade de conteúdo que acompanha a 

televisão, em meio à padronização do sistema. Ela acrescenta que se torna difícil a 

identificação de um perfil de audiência televisiva hoje, umas vez que os programas televisivos 

se apresentam em combinação de diferentes gêneros, o que torna complexa a definição de 

gênero, uma vez que a linguagem se evidencia de maneira fragmentada e múltipla. 

(CARDOSO, 2009). Como tendências para a televisão contemporânea a autora aponta: o 

entretenimento informativo (infotainment) – a informação veiculada sobre a forma de 

entretenimento (GOMES apud FRANÇA, 2009); a dimensão estetizante – ênfase nas formas 

e nas performances; o cotidiano em proximidade – o local e o domestico mais relevantes e 

importantes; personalismo e intimidade – ênfase no individual e interesse pela vida provada e 

abertura da privacidade; olimpianos e novas celebridades; inclusão dos indivíduos do povo – 

incorporação de atores sociais que dão voz ao “direito de ter direitos”, como negros, crianças 

e homossexuais; a polêmica e o picante – a chamada “TV de baixaria” que incorpora brigas, 

crimes, nudez, entre outros. 

Yvana Fechine (2009), ao pensar as novas tendências para a televisão contemporânea, 

por sua vez, destaca a necessidade de se pensar os novos conteúdos televisivos tomando como 

base a própria TV. A partir da personalização de conteúdos e de uma reflexão que considera a 

televisão como dispositivo – práticas sociais do meio, aparato tecnológico e a situação 

(ambiente, valores, expectativas, conhecimentos próprias) –, a autora assinala que é em 

relação à interatividade que pairam as maiores expectativas quanto ao futuro do meio 

televisivo.  Diferentemente de assistir, prática que envolve, de acordo com a autora, uma 

escala individual e coletiva, em que se assiste à mesma coisa que os outros e que não requer 

uma atitude reflexiva do telespectador; o interagir apela para a ação e individualidade. Essa 

última prática, segundo Fechine (2009) se ancora na participação, que de algum modo já se 

encontra inserida no zapping (SARLO, 2000), em que o espectador possui certa autoria sobre 

a grade de programação que monta por conta própria; no entanto, ainda se percebe certa 

roteirização prévia por parte das emissoras televisivas (FECHINE, 2009). 

A partir do exposto, entende-se que a televisão tem como tendências a incorporação da 

interatividade como um de seus pontos mais requeridos, que ainda é um desafio. Outros 

aspectos evidenciados são a mescla de gêneros em programas, bem como a inserção do 

popular na TV (Brasil Urgente, Márcia, Domingão do Faustão) em que se torna possível 



alcançar o status de celebridade (BBB, Casa dos Artistas, A Fazenda). Atualmente, dois 

programas que nos chamam a atenção são Norma1 e Vem com tudo2. O primeiro apresenta um 

roteiro colaborativo, escrito previamente por alguns autores e que pode ser escrito, também, 

pelos telespectadores. Há, ainda, um pequeno auditório no programa em que o público 

acompanho o desenrolar das cenas e interfere para dar contribuições referente ao figurino e 

desenrolar da trama. O segundo, por sua vez, incorpora tendências de várias áreas, como 

comunicação, gastronomia, turismo, entre outras, e as apresenta de maneira humorada e 

irônica ao público. Um aspecto a ser ressaltado sobre esse programa é que a apresentadora, 

Regina Casé, vai às ruas entrevistar as pessoas a fim de saber como “de fato” a tendência se 

expressa. 

A televisão, portanto, possui várias influências por parte de seu público hoje, o que 

não era evidenciado no período da paleotelevisão. É recorrente, ainda, a incorporação do 

invisível à imagem (FAHLE, 2006), ou seja, aquilo que era exterior à imagem, como o 

auditório, os bastidores, a rua, encontram-se interpelando a imagem televisiva, de modo que 

ela se configura enquanto meta-imagem, auto-reflexiva, tagarelando sobre si mesma, para 

lembrar Umberto Eco, nos telejornais e no VideoShow, é claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Programa exibido após o Fantástico, aos domingos, pela Rede Globo, com participação de Denise Fraga. 
2 Progra exibido durante o mês de julho de 2009 dentro do Fantástico, aos domingos, pela Rede Globo. 
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