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Resumo 

 

A possibilidade de acessar conteúdos televisivos em outras plataformas, quando e onde 

quiser, permite agora ao espectador assistir a programas completos ou a seus fragmentos 

descolados da grade de programação transmitida ao vivo e de modo sequencial pelas 

empresas de radiodifusão. O desprendimento do fluxo televisual, tratado por vários críticos 

e estudiosos de televisão como o “fim da programação”, implica certamente em novos 

modos de produção de sentido. Mas, será que, diante da emergência de formas assíncronas 

e personalizadas de consumo dos conteúdos televisivos, ainda faz algum sentido assistir à 

programação da TV? Este trabalho discute essa questão explorando a noção de hábito. 
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1. Fim da televisão como ruptura com a programação
3
 

 

As transformações nos modos de distribuição dos conteúdos e de relacionamento do 

espectador com as mídias tradicionais no ambiente de convergência têm sido tão rápidas e 

radicais que, enquanto ainda nos esforçamos para entendê-las, o modo mais fácil de 

descrever esses processos de mudança por que passam os meios massivos é postular o seu 

fim. Fala-se cada vez mais do fim do jornal, no fim do livro, no fim do cinema, no fim do 

rádio e, como não podia deixar de ser, no fim da televisão, a principal mídia de massa do 

século XX
4
. No caso específico da televisão, essa “morte” anunciada costuma ser associada, 

nas mais distintas perspectivas de análise, aos processos que colocam em risco a 

centralidade e linearidade da programação a partir das quais se organizou historicamente o 

seu modelo de negócios.  Postular o “fim da televisão” é, frequentemente, admitir o colapso 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFPE 

yvanafechine@uol.com.br 
3 Este trabalho foi extraído do livro O Fim da Televisão, FECHINE, Y. e CARLÓN, M. (orgs), Rio de Janeiro: Confraria 

dos Ventos/EdUFEPE, no prelo.   
4 Cf., por exemplo, Missika (2006), Katz e Scannel (2009), Carlón e Scolari (2009). 
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do seu modelo de emissão broadcasting baseado na venda para a publicidade da atenção 

concentrada de grandes audiências em torno da sua programação. 

Para os que profetizam a sua “morte”, o fim dessa televisão capaz de reunir 

cotidianamente milhões e milhões de espectadores em torno de um programa, foi decretado 

pela multiplicação das telas (computador, tablets, celulares), pela fragmentação das 

audiências em canais temáticos, pelas inúmeras plataformas de distribuição de vídeos por 

demanda. A possibilidade de acessar conteúdos televisivos em outras plataformas, quando e 

onde quiser, permite agora ao espectador assistir a programas completos ou a seus 

fragmentos descolados da programação, “montando”, assim, sua própria grade
5
. É inegável, 

certamente, que esse desprendimento do fluxo televisual implica novos modos de produção 

de sentido. Mas será que, diante da emergência de formas assíncronas e personalizadas de 

consumo dos conteúdos televisivos, essa TV que se organizou como sistema broadcasting 

de comunicação, a partir de fluxo de conteúdos audiovisuais, tende mesmo a ficar apenas 

no passado? Com tantas possibilidades de escolhas de dispositivos e conteúdos, há ainda 

algum sentido em assistir à televisão acompanhando sua grade de programação? 

A busca de respostas para essa última pergunta é, a meu ver, outro modo de entrar 

na discussão sobre o “fim da televisão”, atentando menos para o que ela vai ser e mais para 

o que ela ainda é. A adoção dessa perspectiva de análise, que para muitos parecerá 

conservadora e na contramão de muitos estudos recentes sobre a televisão, é, sem dúvida, 

motivada pela observação do cenário brasileiro, a partir do qual tenho acompanhado os 

debates. No Brasil, o predomínio da televisão broadcasting, generalista e aberta, é ainda 

muito grande. A Rede Globo, principal emissora de televisão do país e uma das maiores do 

mundo, ainda consegue mobilizar grandes audiências em torno de seus principais produtos 

– as telenovelas, especialmente
6
 – e resiste a mudanças que ameacem à lógica da 

programação. Admitindo a influência desse cenário na perspectiva de análise adotada, o 

caminho aqui escolhido é, de certo modo, um elogio à programação
7
 ou, em outros termos, 

uma busca das razões pelas quais ainda se justifica uma forma de organização dos 

conteúdos televisivos em uma grade baseada na temporalidade cotidiana e numa duração 

compartilhada pelos destinatários das emissões.  

                                                 
5 No Brasil, a expressão “grade de programação”, ou simplesmente “grade”, designa o arranjo e a sucessão contínua dos 

programas de televisão em meses, dias e horários fixos, com frequência e duração predeterminadas. 
6 Para se ter uma ideia, os últimos capítulos de algumas telenovelas da Globo chegam ainda a abocanhar cerca de 50% da 

audiência. Exibido em 10 de outubro de 2012, o capítulo final da novela Avenida Brasil – um dos maiores sucessos da 

Globo no último triênio –  atingiu 50,9 pontos de audiência com pico de 53,8 e share de 72% (participação no total de 

televisores ligados). Disponível em: <http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2012/10/19/ultimo-capitulo-de-avenida-

brasil-tem-509-de-ibope-e-e-maior-audiencia-da-tv-no-ano.htm>, Acesso em: 20 out. 2012. 
7 Assumo, com isso, a influência e a inspiração em Wolton (1996). 
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Nesta discussão, meu pressuposto é que, na televisão, as condições e as situações 

nas quais se acompanha a sua programação são parte intrínseca dos sentidos que circulam, 

não somente por meio dos programas exibidos, mas a partir da exposição por si só ao fluxo 

televisual (WILLIAMS, 1975). Pretendo, então, descrever um sentido que depende menos 

dos conteúdos postos em circulação e mais de uma vivência cotidiana com a televisão como 

fenômeno social. Todos concordamos que as relações que estabelecemos com o televisor 

como objeto e as relações com a televisão como mídia são, evidentemente, de ordens muito 

diferentes. O que nem sempre todos nos damos conta é do quanto é frequente deslizarmos 

de uma dimensão de análise para a outra, postulando em relação à mídia o que seria 

apropriado apenas para o objeto (o televisor). Atenta a isso e pelo mesmo caminho que 

Silverstone (1996, p. 19-20), minha preocupação é com a televisão como realidade 

fenomenológica, com o modo como penetrou profundamente no tecido de nossa vida diária, 

tornando-se tão natural e familiar, mobilizando tanta energia emocional e cognitiva. 

Interessa-me, em suma, chamar novamente a atenção, dentro desse debate sobre as 

transformações da TV, para a nossa experiência televisiva e para o sentido que emerge tão 

somente dessa sua presença mesma em nossas vidas.   

Esse sentido está associado à forma ritualizada como nos relacionamos com a 

programação da televisão. Depende menos um fazer interpretativo sobre seus programas e 

mais de uma experiência de contato com as regularidades da sua grade (temporalidade, 

sequencialidade e serialidade predeterminadas). Pressupõe a existência de dois modos de 

“ver TV” que, apoiada nas ideias de John Ellis (1982), tratei como dois regimes distintos de 

fruição: o regime do “olhar” (do contemplar) e o regime da “olhadela” (da espiadela). Esses 

regimes de visão podem ser considerados, em polos opostos, como estados-limite dentro de 

uma pluralidade de formas intermediárias de fruição da TV. No regime da “olhadela”, o 

espectador apenas “acompanha” a televisão, muitas vezes enquanto realiza outras 

atividades, dedicando-lhe uma atenção intermitente ou esporádica. Nesse caso, a TV é tão 

somente uma atividade secundária, que sugere agora uma investigação da nossa própria 

relação com o fluxo contínuo da sua programação. No regime do “olhar”, ao contrário, o 

espectador é absorvido pelo que vê na TV, conferindo uma grande atenção àquilo que está 

sendo transmitido. Agora, assistir à TV é uma atividade primária, que nos permite, a partir 

de uma pressuposta relação do espectador com programas específicos, analisar os efeitos de 

sentido por estes produzidos.  
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O reconhecimento desses dois regimes de visão determina também duas abordagens 

distintas da produção de sentido na televisão: pode-se, por um lado, estudar a TV a partir da 

análise dos seus programas, considerados como elementos isolados (recortados, portanto, 

dentro da programação) e pode-se, por outro lado, pensar a TV a partir da sua 

programação, considerando o fluxo televisual que se produz pela articulação contínua 

dessas unidades autônomas, embora interdependentes entre si, em função do seu próprio 

arranjo na grade. Na primeira abordagem, o analista adota necessariamente como 

pressuposto a configuração do regime do “olhar”. Diante da particularização do objeto, o 

que se busca então é descrever os efeitos de sentido produzidos pelos programas, 

recorrendo, no campo da semiótica francesa, por exemplo, à análise dos níveis narrativo e 

discursivo.  

Na segunda abordagem, identificada aqui ao regime da “olhadela”, o sentido que se 

instaura não depende mais da “leitura” de um determinado programa dentro da 

programação porque, nesse caso, já nem há mais uma atenção dirigida a qualquer elemento 

particular. O que se busca agora é descrever um tipo de sentido produzido na/pela prática 

diária de ligar a televisão em determinados horários, condições e circunstâncias à mercê do 

que está sendo exibido (entrega consentida ao fluxo): um sentido aquém e além dos 

próprios programas porque depende, antes de mais nada, do contato do espectador com seu 

arranjo numa grade de programação que já lhe é familiar. Trata-se aqui de um sentido que 

se instaura tão somente nesse convívio com a TV tão somente como forma de evasão (“para 

esvaziar a cabeça”, para “não pensar em nada”) ou, mais frequentemente, para apenas nos 

fazer companhia. O sentido da programação, neste caso, corresponde ao próprio hábito de 

“ver TV”, o que já uma primeira resposta à pergunta formulada anteriormente. Para 

descrever melhor essa operação significante, é preciso, no entanto, compreender o estatuto 

semiótico do hábito sem o que não ficará claro sua participação na construção da nossa 

experiência televiva.   

 

 

2. Programação e hábito
8
 

 

A noção de hábito que permite apontá-lo como um sentido que emana da 

programação apoia-se na descrição que Eric Landowski (2004), investindo em uma 

semiótica que se volta para suas origens fenomenológicas, propõe de um tipo de sentido 

                                                 
8
 Retomo e desenvolvo aqui, em outro contexto argumentativo, ideias apresentadas em Fechine (2013, 2008). 
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cuja particularidade é ser sentido. Esse “sentido sentido”, também denominado de estesia, 

instaura-se a partir de uma transformação de estados dos actantes (ou atuantes)
9
 provocada 

tão somente pela sua copresença, pela reciprocidade que se estabelece nesse contato, pelo 

ajustamento de um ao outro. O próprio das relações estésicas é, no quadro conceitual 

elaborado pelo autor, a emergência de um sentido sensível, da ordem do vivido e da 

experiência, que se opõe a um sentido de natureza inteligível, da ordem da cognição e 

manipulação. Compreendido nessa perspectiva, o hábito pode ser considerado como 

resultado de uma relação estésica configurada por um contato reiterativo entre sujeito e 

objeto no qual se produz “um saber-ser em relação a”: uma espécie de aprendizado entre 

eles produzido pela apreensão contínua de um pelo outro.  

Landowski (2004) trata preferencialmente desse aprendizado mútuo nas interações 

corpo a corpo, como entre um casal que dança ou entre o cavaleiro e sua montaria, por 

exemplo. Nesse caso, o hábito se identifica, segundo ele, com um ajustamento somático e 

progressivo de “duas maneiras de ser”, de duas existências corporais ou, a rigor, de dois 

habitus, na acepção primeira do termo (etimológica). O que está por trás dessa noção de 

hábito é, antes de mais nada, a pressuposição de que, convocado pelas qualidades sensíveis 

(materiais, inclusive) ou pelo apelo figurativo do objeto, o sujeito pode ir conhecendo-o 

melhor, apreendendo-o em profundidade, deixando-se como que se contagiar por ele, até 

chegar a “amá-lo”, ou seja, a “tomar gosto” por algo que tanto pode ser uma coisa, uma 

pessoa ou uma prática.  Mas o que significa exatamente esse “tomar gosto”?  

Sem desconsiderar que há distintas formas de gosto, determinadas por diferentes 

regimes de interação entre sujeito e objeto, aquela que nos interessa aqui corresponde 

essencialmente a uma experiência de fruição (LANDOWSKI, 1997). A condição essencial 

para que se configure essa forma de gosto é o reconhecimento, pelo actante sujeito (S), do 

objeto sintático (O), que anima sua busca, como um autêntico sujeito, dotado, como tal, da 

capacidade de agir e de agradá-lo. Não importa se esse objeto sintático é um objeto mesmo 

(uma coisa) ou um sujeito propriamente dito (um ser humano). O que importa é que o 

sentido da relação que aqui se estabelece está na presença por si só de um ao outro, como se 

tal objeto, agindo como sujeito, procurasse (co)mover aquele outro (S) por sua própria 

                                                 
9
 O termo actante é o termo usado para designar as posições ou papéis (destinador, destinatário, sujeito, 

antissujeito, objeto de valor) definidos na gramática narrativa da semiótica francesa ou discursiva. A 

gramática narrativa corresponde a um modelo de previsibilidade que concebe toda narrativa como um 

percurso de transformação de estado no qual um sujeito, passando por várias fases (manipulação, 

competência, performance e sanção)  busca, ao final, estar conjunto ou disjunto de um determinado objeto de 

valor (C.f. Greimas; Courtés, 1983). 
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presença (uma modalidade de encontro dotada de sentido em si mesma). É por isso que um 

quadro, uma paisagem, a programação da televisão podem parecer tão vivos, quase como se 

fossem dotados de intencionalidade e estivessem ali para “se mostrar”, para agradar àquele 

sujeito-ator, para fazê-lo justamente frui-los. É, assim, como uma experiência de fruição 

que podemos caracterizar o tipo de relação estésica configuradora do hábito de assistir à 

televisão.  

Há, no entanto, uma particularidade nessa descrição: para ser tratada como hábito, é 

preciso que a reiteração seja parte constitutiva de uma experiência de fruição inserida na 

continuidade do cotidiano. Nesse tipo de experiência, a presença familiar do objeto é parte 

do sentido produzido – algo como ligar a TV todo dia no mesmo horário, no mesmo canal e 

nas mesmas condições que, por si mesmas, provocam o sentir daquele sujeito. Se um sujeito 

(S) frui a presença de um determinado objeto (O) e o sentido que se produz nessa relação é 

o próprio “gosto da fruição” ou do convívio com o outro, estamos aqui diante de uma 

experiência que se produz justamente a partir da própria reiteração, e não mais de uma 

irrupção qualquer no cotidiano. O hábito pode ser pensado como parte da mesma ordem de 

fenômenos cujo sentido depende, nas palavras de Greimas (2002, p. 85), da “possibilidade 

de ressemantização dos objetos gastos que nos rodeiam e das relações intersubjetivas 

esgotadas ou prestes a ser”.  

Estamos diante, nesse caso, da emergência de um sentido que se constrói dia após 

dia como uma espécie de revelação de algo ainda desconhecido no conhecido, de um novo 

“sabor” no mesmo. Como se dá tal processo que resulta, então, na construção de um hábito? 

Basicamente, pela descoberta de um gosto pelo gozo da fruição ou o “gosto da fruição”: 

fruição na qual se renova o gosto do sujeito pelo objeto; gosto que se produz justamente no 

e pelo reiterado contato de um com o outro. Desse modo, o objeto que comove aqui o 

sujeito não existe antes do próprio hábito, mas apenas por seu intermédio. Ou seja, o hábito 

consiste justamente em um modo de interação no qual o sujeito e o objeto não existem antes 

de uma forma de gosto que a sua própria relação configura. O sentido que aqui se instaura 

é, portanto, pautado pela autorreferencialidade do sujeito: o sentido reside essencialmente 

no seu gosto pelo gozo desse contato que é por ele próprio forjado, cotidiana e 

reiteradamente.   

A repetição, que particulariza esse tipo de fruição definidora do hábito, é o que leva 

alguns analistas a associá-la tão somente à inevitável dessemantização das práticas 

cotidianas. Por esse caminho, o que se postula é uma repetição disfórica que se constitui 
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muito mais como uma forma de “desgosto” que de gosto. Ao invés do hábito, forma de 

gosto ressemantizadora, o que se tem aqui é a pura rotina, fruto da dessemantização e do 

desgaste produzido justamente pela repetição imposta pelo dia a dia. O que faz, então, com 

que a repetição possa ser ora eufórica ora disfórica e, consequentemente, conformadora 

tanto do hábito quanto da rotina? Uma explicação pode estar nos valores modais que 

determinam uma e outra situação. Na última situação (a rotina), a repetição é o resultado de 

um dever-querer no qual o sujeito cumpre um programa determinado por um destinador 

social, cultural ou biológico. Um exemplo: há quem tome banho e se vista com roupas 

limpas todo dia apenas por um dever-querer que lhe é imposto por um tipo de controle 

social (o cônjuge, o emprego que exige boa aparência etc.). Na primeira situação (o hábito), 

ao contrário, a repetição é voluntária e fruto, antes de mais nada, de um querer-querer de 

um sujeito liberado de imposições exteriores ou anteriores. Outro exemplo, explorando a 

mesma situação: o do indivíduo que se banha e se veste com roupas limpas todo dia, 

movido apenas pelo gosto da fruição do próprio banho, do sentir o conforto, o cheiro das 

roupas limpas, já que não há cônjuge ou amigos, ou nada que o faz fazer isso a não ser o 

seu querer-querer e, igualmente importante, o saber do seu sabor. Nesse caso, o imperativo 

da repetição é, sobretudo, o próprio prazer do sujeito, o já mencionado gosto da fruição: 

querer-fazer é, aqui, tão ou mais importante que o fazer mesmo. No outro caso, porém, a 

repetição se impõe como uma obrigação, de tal maneira que, sobredeterminado pelo dever, 

o querer-fazer, nesse caso, manifesta-se muito mais como uma espécie de automatismo que 

faz fazer (o saber do seu dever).     

Considerado assim como uma repetição volitiva e ressemantizada a cada vez, o 

hábito pode ser tratado como um tipo de percurso no qual o sujeito é, a um só tempo, seu 

próprio destinador e objeto. Destinador porque é, sobretudo, a sua própria vontade o que 

deflagra o percurso de busca. Objeto porque, se cabe ainda falar nesses termos, o que ele 

busca é essencialmente uma experiência pessoal e intransferível, sem outra motivação a não 

ser o seu próprio gosto de fruir: experimentar a si mesmo “em relação a”, ou ainda, 

experimentar-se (a si) nessa relação e, com isso, descobrir um sentido outro a partir do 

sentir(-se) o mesmo. Nesse programa de autodestinação, se procurarmos ainda identificar 

um objeto de busca desse sujeito, este corresponderá, ao final, ao próprio “gosto” desse 

sujeito. O que se tem aqui é, em outras palavras, uma busca de contato do sujeito consigo 

mesmo (um “estar consigo”) por meio de um contato ulterior com o outro, ou seja, um 

objeto sintático com qualidades de sujeito. Esse objeto-sujeito pode ser uma coisa (uma 
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música, um quadro, o café, o cigarro etc.), um lugar (ou uma paisagem, por exemplo), uma 

pessoa, uma prática cotidiana, enfim. 

Na situação específica que nos interessa, o sujeito é o próprio responsável pela 

transformação do seu estado ao ligar a televisão para colocar-se em contato com o fluxo 

televisual, operação na qual se produz um prazer ou uma forma de “gosto” identificada aqui 

à própria experiência de fruir a mesma programação nas mesmas condições que lhe são 

prazerosamente familiares e, por isso mesmo, fazem todo sentido. Nisso reside, então, a 

peculiaridade da operação semiótica em questão: em um “contato” do espectador com um 

fluxo televisual cujo sentido depende, justamente, deste ser ordenado (ou, no jargão 

profissional, programado) e reconhecido. Afinal, seja qual for a emissora de televisão, sua 

programação baseia-se, por definição, numa sucessão contínua de arranjos sintagmáticos 

que se repetem em função dos horários e dias da semana (grade). Por meio dessa 

“normalidade” da grade, o sujeito vivencia o conforto da sua cotidianidade e, na 

regularidade da programação, encontra o seu sabor. Depois de um dia de atividades 

estafantes, por exemplo, a TV meramente ligada, muitas vezes, faz com que eu me sinta, 

finalmente, “em casa”.  

Silverstone (1996) já havia chamado a atenção para esse importante papel da TV na 

construção desse sentimento de “sentir-se em casa”. Ele prefere, no entanto, falar em “lar” 

ao invés de casa. Apoiado em estudos da sociologia e da psicologia social, Silverstone 

(1996) descreve o lar como produto de nosso compromisso prático e emocional com um 

determinado espaço, como a consciência de um ponto firme de referência para a qual 

sempre voltamos porque, nele, nos sentimos em segurança e cultivamos vínculos 

emocionais mais intensos
10

. Nessa perspectiva, a televisão, por sua articulação com nossas 

praticas cotidianas e domésticas, tornou-se um componente fundamental na construção do 

“lar”, um conceito que, apesar de descrito em outros termos por Silverstone (1996), remete 

também à produção de um sentido ancorado no contínuo retorno a uma posição firme (um 

modo de reiteração), no reconhecimento, na familiaridade ou, em uma palavra, no hábito. 

Na experiência televisiva, esse “sentir-se em casa” constitutivo do hábito manifesta-se 

como um sentido associado, sobretudo, ao modo como nos colocamos à deriva no fluxo 

televisual, como “passamos o tempo” com a programação, desfrutando da TV como uma 

agradável companheira, “tomando gosto” pela sua própria presença em nosso dia a dia. 

                                                 
10

 Voltarei mais adiante, ao argumentar em outra direção, a tratar dessa segurança promovida pela televisão, 

pois considero esse sentimento também um importante atributo da programação. 
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Pouco interessa, nesse caso, a possibilidade de acessar conteúdos específicos por 

demanda no televisor ou em outros dispositivos, pois o que faz sentido nessa situação não é 

a sua discretização e extração do fluxo televisual para adequá-los às conveniências de 

recepção do espectador. O que importa é, ao contrário, o arranjo familiar que resulta do 

conjunto de conteúdos organizados na forma de uma grade articulada com as práticas e 

temporalidades do cotidiano. É essa articulação que injeta na programação uma duração que 

é tanto do dia quanto da televisão, que é vivida tanto por mim quanto por todos os outros 

que acompanham a grade. Essa duração, instaurada pelo fluxo televisual e compartilhada 

socialmente, possui um papel fundamental na constituição do hábito e é também o que está 

na base de outro sentido dependente da programação: o efeito de presença. A configuração 

pela TV de uma modalidade de presença é minha segunda resposta ao questionamento aqui 

proposto sobre o sentido da programação. Tratemos então de explicar isso melhor. 

 

3. Programação e presença  

 

A produção de um sentido de presença a partir da TV está intrinsecamente 

relacionada à transmissão direta da programação. Independentemente de ser composta por 

programas gravados ou “ao vivo”, sua organização como grade se dá no momento mesmo 

em que, numa sucessão ininterrupta (um fluxo), tais segmentos são levados ao ar em tempo 

real. A programação vai sendo construída em ato na medida mesmo em que se exibe: o se 

fazendo da grade corresponde também ao se fazendo do dia.  Em estreita articulação com o 

cotidiano, a programação espelha-se na organização do dia a dia ao mesmo tempo em que 

reforça os seus padrões de organização. Funciona como espécie de “relógio” social capaz 

de pautar as práticas domésticas dos telespectadores.  A TV está “sempre ali” distribuindo 

conteúdos em um fluxo direto e corrente que acompanha o transcorrer do dia. Estabelece-

se, desse modo, uma duração comum à televisão e ao “mundo” e é a programação que 

funciona como interface dessas temporalidades. Graças à programação direta, a TV 

incorpora uma duração extraída do “real” e, por meio desse tempo “vivo” e compartilhado 

da transmissão, promove um sentido de presença que se manifesta como um efeito de 

“acesso imediato” ou de contato com os outros e com o mundo.  

Operando em tempo real, a programação cria, antes de mais nada, uma experiência 

comum de ver TV. Vejo o que os outros estão vendo no momento mesmo em que eles estão 

vendo. O efeito de contato produzido pela transmissão direta parece ser justamente o 
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resultado do senso de que algo está se atualizando (se fazendo) agora tanto aqui (espaço do 

“eu”) quanto lá (espaço do “outro”): um contato produzido pela e na duração. Compartilho 

com os responsáveis pela emissão (produtores) e com milhares de outros espectadores 

(receptores) de um mesmo tempo que nos instala em um mesmo lugar – um lugar que não 

possui existência material, que é apenas da ordem do vivido, um espaço fenomenológico 

criado pelo desenrolar da própria transmissão.  Essa duração compartilhada, que coloca os 

sujeitos envolvidos no ato de comunicação em um mesmo agora, é também o que os reúne 

em um mesmo aqui, instaurando um sentido de “estar com” que só se manifesta pela 

copresença que essa similaridade da programação (todos vendo a mesma coisa) e essa 

simultaneidade da sua transmissão (ao mesmo tempo) propiciam.  

Em função dessa similaridade e simultaneidade de conteúdos operada pela 

programação, o modelo de comunicação broadcasting da TV transforma o meio em uma 

instância em torno da qual as pessoas, simbolicamente, reúnem-se. Funciona, assim, como 

um poderoso instrumento de integração social. Em uma escala mais individual, esse efeito 

de encontro corresponde ao sentimento de “ver junto” e, como consequência, um “estar 

com” e um “sentir-se junto” que se manifesta, sobretudo, nas coberturas ao vivo de eventos 

especiais
11

. Em uma escala mais coletiva, a TV broadcasting, ancorada na lógica da 

programação, contribui para a construção e difusão de valores, de sentimentos de 

pertencimento e de identidades. Silverstone (1996) destaca o quanto a televisão assumiu um 

papel essencial na construção de sentimento de comunidade e nação. Tornou-se também 

uma das instituições centrais na configuração da esfera pública contemporânea ao construir 

repertórios compartilhados ao mesmo tempo por todos os membros de uma dada sociedade. 

A existência da grade de programação funciona ainda como um fator de segurança 

ontológica não apenas porque sua familiaridade nos conforta, mas também porque a sua 

regularidade nos assegura certa normalidade do mundo
12

. 

Esse sentimento de confiança inspirado pela televisão está associado também à 

forma de fluxo ininterrupto assumida pela programação. A televisão está sempre fluindo 

como um fenômeno cíclico: podemos ligar, desligar, religar e a programação estará sempre 

lá, invulnerável e confiável (SILVERSTONE, 1996), sempre disposta a nos reencontrar e a 

nos inserir em sua própria ordem. Esse papel regulador da programação torna-se ainda mais 

                                                 
11 Dayan e Katz (1996) distinguem dois tipos de eventos especiais na TV: “news events” e o “media events”. Os primeiros 

são aqueles inesperados e não planejados, já os segundo são aqueles previstos, bem planejados e, em alguns casos, já 

inseridos em um calendário geral de eventos (Olimpíada, Copa do Mundo etc.).  
12 Apoiado nas ideias de Anthony Giddens, Silverstone (1996, p. 23) define a segurança ontológica como a fé que a maior 

parte dos seres humanos tem na continuidade de sua própria identidade e na constância das coisas que lhe rodeiam. Denota 

a confiança que temos na permanência do “ser” (do que somos e do que existe). 
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evidente naqueles momentos nos quais a TV “rompe” a grade com transmissões 

monopolistas e ininterruptas (em todos os canais o tempo todo) dos acontecimentos 

jornalísticos inesperados, como ocorreu por ocasião do memorável atentado às torres 

gêmeas do World Trade Center (WTC) em 11 de setembro de 2011 (Nova Iorque, EUA). 

Quem liga a TV nesses momentos experimenta um estranhamento e logo se dá conta que a 

irrupção da grade indica uma “quebra da normalidade”. Esses momentos marcantes e 

turbulentos, nos quais a TV catalisa sentimentos que fazem o espectador sentir-se parte de 

um mesmo corpo social, evidenciam ainda o sentido intangível e penetrante de vigília da 

TV, como se agora a simultaneidade entre a produção e a recepção, não dos programas, mas 

da sua própria programação, pudesse conferir-lhe um papel de sentinela social. Assistir à 

televisão, mesmo de modo atento ou dispersivo, é inserir-se nesse regime de ubiquidade tão 

somente pelo fato de mantê-la ligada, convocando-nos ao contínuo sentido de vigília que 

está subjacente ao seu fluxo temporal e ao modo direto de transmissão broadcasting. Como 

vai se fazendo em articulação com uma temporalidade do mundo, a transmissão direta da 

programação acaba operando como um tipo de dispositivo panóptico sobre o mundo. Por 

ser possível a qualquer momento o rompimento da grade, a televisão tacitamente nos 

promete que se algo extraordinário acontecer, sua programação será modificada para nos 

manter informados e nos fazer participantes.  

Nesta e em outras situações, a transmissão direta é o recurso que, mesmo diante da 

multiplicação das telas e disponibilização de conteúdos por demanda, garantirá à TV um 

importante papel como “programadora” da vida social e isso ocorre justamente por meio da 

sua programação. Esse papel ganha relevo não apenas na cobertura de fatos jornalísticos 

impactantes e inesperados, mas também na transmissão de fatos planejados e massivos que 

hoje são impensáveis sem a TV, como eventos esportivos e políticos, cerimônias e 

espetáculos. Nesses momentos, a alteração cuidadosamente preparada e anunciada da grade 

instala aqueles “dias festivos” da televisão (DAYAN; KATZ, 1996) nos quais sua 

programação promove “um modo participativo próximo ao da celebração ritual” 

(LANDOWSKI, 2002, p. 186). A transmissão direta da TV, transformada mais que nunca 

em lugar de interação, instaura aqui outro tipo de sentido estésico: uma espécie de comoção 

e comunhão entre aqueles que se reúnem em torno da ação representada. 

No Brasil, a cobertura na Copa do Mundo dos jogos da seleção brasileira de futebol 

– declarada paixão nacional – costuma expor exemplarmente esse tipo de estesia coletiva, 

dependente, também, de um efeito de presença entre os sujeitos, propiciado pela 
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transmissão direta. A construção dessa instância de interação e presença envolve a 

figurativização da própria transmissão.  Para isso, as emissoras de TV montam links para 

entradas “ao vivo” em locais públicos nos quais as pessoas se reúnem para assistir aos jogos 

nos telões de projeção. Ao evidenciar, por meio desses links, a situação de interação em 

torno da própria transmissão, a TV constrói um sujeito que, para ser torcedor, precisa 

também ser espectador. Em frente à TV, o que o sujeito frequentemente vê, ao longo da 

transmissão, são outros que, como ele (ou como se fosse ele), acompanham o jogo também 

em frente à tela. É graças a esse dispositivo de projeção que o espectador se sente parte 

daquele todo que vibra como se estar diante da TV naquele momento já fosse ser, 

plenamente, torcedor e brasileiro. Produz-se, assim, um sentir-se junto ao outro no 

momento em que todos sentem o mesmo tão somente pela experiência comum de “ver TV” 

(FECHINE, 2002).   

Longe de desaparecer, essa experiência de “estar com” em torno da programação da 

televisão vem sendo revalorizada pelo uso crescente das plataformas de redes sociais 

(Facebook, Twitter etc.). A chamada “TV social”, apresentada como novidade, nada mais é 

do que a integração de novas tecnologias da comunicação à experiência de assistir à 

televisão para potencializar o que sempre foi uma das propriedades fundamentais da lógica 

da grade direta de programação: o compartilhamento simultâneo de conteúdos. Algumas 

das primeiras comunidades da internet surgiram exatamente como espaços nos quais os fãs 

de determinados programas de TV podiam trocar ideias sobre eles (ASKWITH, 2007, p. 

83). Tão prazeroso quanto assistir à televisão é falar com os outros sobre o que se vê na TV 

e, de preferência, no momento mesmo em que se vê. Hoje, porém, não precisamos mais 

dividir com os amigos ou familiares o tradicional sofá da sala em frente à TV para 

conversar sobre nossos programas preferidos da televisão. Comentários sobre os conteúdos 

televisivos aparecem com frequência entre os assuntos que mais repercutem nas redes 

sociais, já consideradas por muitos pelos produtores como um modo de estender 

virtualmente a conversa do sofá (SUMMA, 2011; PROULX; SHEPATIN 2012). Essas 

novas práticas comunicativas, ao invés de ameaçar, reforçam o consumo em ato da 

programação por pelo menos duas razões.  

A primeira razão diz respeito à instantaneidade que caracteriza a trocas de 

mensagens online por meio das redes sociais, o que favorece o consumo dos conteúdos no 

momento mesmo em que são ofertados no fluxo televisual. A proposta de conectar os 

espectadores nesse “sofá estendido” alavancou inclusive o desenvolvimento de aplicativos 
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de check-in por meio dos quais o telespectador pode informar e recomendar a seus amigos o 

que está vendo na TV naquele momento. Proulx e Shepatin (2012) asseguram que 

acompanhar a programação das emissoras de televisão, compartilhando preferências e 

comentando sobre os conteúdos nas redes sociais, amplifica o sentimento de “estar 

conectado” (o “estar com”). A segunda razão remete à possibilidade de intervenção dos 

telespectadores nos programas “ao vivo”, visto que seu retorno nas redes sociais passou a 

ser não apenas monitorado, mas, em alguns casos, incorporado ao conteúdo exibido. Já são 

frequentes os casos de apresentadores de televisão que enviam tweets enquanto estão no ar 

para promover uma “conversa global” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 19). 

A aposta na centralidade da grade na nossa experiência com a TV é também o que 

orienta o desenvolvimento dos chamados conteúdos de “segunda tela” sincronizados com a 

programação. Concebidos, sobretudo, para tablets e smartphones (considerados, neste caso, 

como telas auxiliares a da TV), eles funcionam como conteúdos interativos complementares 

aos programas ofertados na grade (informações adicionais, por exemplo). Idealmente, 

devem operar em correspondência com os conteúdos exibidos na programação da tela 

principal (televisor), de tal modo que percam o sentido quando o programa que 

complementam já tiver sido exibido ou que nem possam ser acessados em outro momento 

que não aquele em que este estiver no ar. No Brasil, gigantes como a Globo já consideram 

como estratégica a oferta de conteúdos para segunda tela que, operando sinergicamente com 

a grade e explorando a articulação da TV com as redes sociais, estimulem formas de 

sociabilidade em torno da sua grade de programação
13

.  

Com a integração das plataformas de rede social ou de aplicativos para segunda tela 

ao consumo dos conteúdos televisivos, mais uma vez, estamos diante de situações nas quais 

a programação, reunindo as pessoas em torno dos mesmos conteúdos e ao mesmo tempo, é 

ainda a grande responsável por modalidades de encontro entre sujeitos que ampliam a 

esfera conversacional tão constitutiva da nossa experiência com a televisão. Inserindo 

destinadores e destinatários numa mesma dimensão espaço-temporal (o aqui-e-agora da 

transmissão), a programação também instaura distintos modos de presença que, como 

vimos, produzem estesias individuais (hábito) ou coletivas (comunhão das coberturas ao 

vivo de eventos especiais), outras formas de emergência do sentido nem sempre 

                                                 
13 Este posicionamento foi explicitado pelo Diretor de Planejamento da Direção Geral de Engenharia da Globo, Carlos de 

Brito Nogueira, em debate realizado por ocasião do seminário “Desafios da Integração da TV Conectada no ambiente da 

TV Digital Brasileira”, promovido pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Globo Universidade (Recife, 

Pernambuco, 25 de outubro de 2012). 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 14 

consideradas pelos que decretam apressadamente o “fim da televisão” ou o “fim da 

programação”.  
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