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RESUMO 

 

Com a eminente ascensão da rede mundial de computadores, a Comunicação tem vivido 

momentos de reestruturação nas suas formas produtivas, se readaptado aos costumes dos novos 

consumidores e às maneiras de como o seu conteúdo chega até o público alvo. A TV, por 

exemplo, trabalha com ferramentas de interatividade e cada vez mais, inclui a internet em sua 

programação. Outros meios, como alguns jornais impressos ou rádios, quando não conseguiram 

continuar ativos no mercado, uniram-se as plataformas virtuais, visando manter seus legados e 

importância na sociedade. A causa de tais mudanças é atribuída à convergência midiática, 

acarretando num novo panorama comunicacional ao longo dos anos. 

Após uma observação contundente, nasceu o problema de pesquisa, que intenciona 

apontar na forma de montagem (edição), dos materiais exibidos na televisão, a semelhança das 

técnicas aplicadas nos vídeos da web, fomentando a afirmação de que a confluência foi 

determinadora e influenciou o novo modo de finalização dos produtos. Nosso foco é voltado 

para a discussão da convergência após os primeiros estudos realizados pelo pioneiro Jenkins 

(2008) e demais autores, além de delimitar suas consequências e contrapor os cenários 

analisados anos atrás, com os mais recentes. E visa também, contribuir para o avanço dos 

estudos acadêmicos que envolvam o mundo televisivo e a percepção das pesquisas direcionadas 

a edição de vídeo e sua importância para a Comunicação, de modo geral. 

 

Palavras-chave: Convergência midiática. Televisão. Internet. Edição de Vídeo. 

Montagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the eminent ascension of the world wide web, Communication has experienced 

moments of restructuration in its productive forms, readapting to the manners of new consumers 

and the ways in which its content reaches the target audience. The TV, for example, works with 

interactivity tools and increasingly includes the internet in its programming. Other media, like 

printed newspaper or radio, when not able to remain active in the market, joined with online 

platforms, aiming to maintain its legacies and importance in society. The cause of such changes 

is attributed to media convergence, leading to a new communication landscape over the years. 

After a pointed observation, the problem of this research was born, which intends to point 

out the similarities between the montage (edition) of the materials exhibited on television with 

the techniques applied in web videos, fomenting the affirmation that the confluence was 

determinant and has influenced a new way of editing videos. Our focus is on the discussion of 

convergence after the first studies carried out by the pioneer Jenkins (2008) and other authors, 

besides delimiting their consequences and contrasting scenarios analyzed years ago with the 

most recent ones. It also aims to contribute to the advancement of academic studies involving 

the television world and the perception of research focused on video editing, as to the 

importance for Communication in general. 

 

Keywords: Media convergence. Television. Internet. Video edition. Montage. 
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1 INTRODUÇÃO 

Por um longo tempo, a televisão serviu como meio organizador da vida diária de milhares 

de pessoas. A fonte mais veloz de informação e de absorver conteúdo com credibilidade, porém, 

a ascensão da internet suscitou mudanças nos mercados comunicacionais. Afetou não só a 

produção audiovisual, bem como, a dos materiais impressos e radiojornalísticos. Concordamos 

que a rede mundial de computadores provocou modificações no conteúdo da TV (FECHINE, 

2009), que por sua vez, começou a perder a sua identidade (MILLER, 2009, p. 18). Iniciavam-

se as primeiras discussões acerca da convergência midiática e das suas consequências. Uma 

delas voltada ao poder participativo da audiência. 

Líderes da indústria de notícias e entretenimento começaram a compreender o que estava 

acontecendo. Que havia uma colisão das mídias em andamento e timidamente reconheciam a 

importância do papel dos consumidores, no processo de condução da união das mídias 

(JENKINS, 2008, p. 33). O público adquiria um novo comportamento, migrava para as outras 

telas (computadores, celulares, tablets, etc.), assim desenvolvendo uma interatividade “superior 

à televisão” (CANNITO, 2010, p. 28) e aproveitando o espaço democrático da internet para 

tratarem pautas, antes pouco viabilizadas e começarem a produzir seus próprios conteúdos 

(CANNITO, 2010, p. 100). Uma maior liberdade era implantada. 

O telespectador então, deu o pontapé no compartilhamento de informações, opiniões, por 

meio das redes sociais, listando suas experiências (KIELING, 2013). O público ganhava poder 

e exigia “participar intimamente da cultura” (JENKINS, 2008, p. 51), obrigando aos meios de 

comunicação a repensarem seus ideais e inovarem os produtos finais veiculados na TV. Dessa 

maneira, de acordo com Jenkins (2008),  

 

[...] a convergência dos meios de comunicação impacta o modo como 

consumimos esses meios. Um adolescente fazendo a lição de casa pode 

trabalhar ao mesmo tempo em quatro ou cinco janelas no computador: navegar 

na internet, [...], digitar um trabalho e responder e-mails, alternando 

rapidamente as tarefas. E fãs de um popular seriado de televisão podem 

capturar amostras de diálogos no vídeo, resumir episódios, discutir sobre 

roteiros, criar fan fiction (ficção de fã), gravar suas próprias trilhas sonoras, 

fazer seus próprios filmes - e distribuir tudo isso ao mundo inteiro pela internet 

(JENKINS, 2008, p. 42). 

 

Partindo desta premissa, com um olhar direcionado para a edição de vídeo, observamos 

que um programa de entretenimento passou a ser montado com pura intenção de garantir 

audiência do grande público jovem e cada novo movimento estabelecido estava conectado à 

internet. A semelhança das técnicas de edição de vídeo usadas especificamente no quadro 
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“Treta da Semana”1, do Programa Pânico, chamaram à nossa atenção, surgindo assim um 

problema de pesquisa que tem como objetivo analisar os traços de montagem (edição final) dos 

vídeos da internet que são aplicados na TV, especificamente no Pânico, confirmando o 

abrangente papel da confluência3, também na área produtiva. O trabalho tem como propósito 

primário, abordar historicamente o regime das mídias, exemplificar as situações que 

acarretaram numa harmonia prática entre a web e os meios antigos, apontar as consequências 

do novo panorama convergente, analisá-lo e identificar as similaridades dos recursos de 

finalização dos materiais televisivos. 

 

 

Figura 1: Logo do quadro “Treta da Semana”. 

 

Para tanto, utilizamos bases teóricas extraídas de autores como Souza (2004), Jenkins 

(2008), Miller (2009), França (2009), Fechine (2009) e Cannito (2010), na abordagem da 

convergência e das estratégias televisivas em relação direta à internet. Lage (2005), visando 

uma melhor compreensão das técnicas de entrevista e reportagem, e o autor Dancyger (2007), 

especialista em edição de vídeo, ao que ele denomina como montagem. A nossa metodologia é 

atribuída aos métodos de pesquisas em Comunicação, apontados pela autora Yamaoka (2009), 

que discute o uso da internet e não menos importante, da pesquisadora Coutinho (2009), que 

apresenta o direcionamento da leitura e análise de imagem. 

Contudo, temos a ambição de contribuir acadêmica e socialmente para o avanço dos 

estudos sobre o novo painel comunicacional, oriundo da internet e da convergência, que juntos, 

refletiram na inatividade de meios antigos e na proliferação de novos, estabeleceu relações antes 

indesejadas, modificou o consumo, a produção e deu um novo status para o mercado televisivo. 

                                                           
1 Quadro que retrata polêmicas entre personalidades da TV, produzido com elementos jornalísticos. 
 Programa humorístico veiculado no Brasil pelo canal Rede Bandeirantes nas noites de domingo. 
3 No contexto da monografia, a palavra confluência é aplicada apenas como sinônimo da palavra convergência. 
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A partir das pesquisas dos autores sobre as décadas passadas, comprovar tais mudanças e 

reforçar a afirmativa de que a convergência é um processo e não um ponto final (JENKINS, 

2008, p. 41), e por fim, analisar detalhes dinâmicos da edição de vídeo realizada em rede, que 

se tornou presente no cotidiano de diversas emissoras do país. 

2 A ORIGEM DA INTERNET 

A internet teve seu primeiro projeto de discussão por volta da década de 1960, em plena 

Guerra Fria. Um período de conflito em que cada nação era obrigada a buscar formas de 

proteção e serem proativas na grande quantidade de situações hostis iminentes dos combates. 

Toda e qualquer tática que fosse fonte de garantia para facilitar a comunicação aliada e derrubar 

o inimigo, estava em estudo e nas mesas dos militares. 

Em reportagem especial publicada na coluna História Viva, fragmento online da revista 

de mesmo nome, no site UOL, Dumas (2014) destaca os fatos históricos que provocaram o 

surgimento da rede de computadores no mundo. De acordo com as pesquisas, o Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos, na época, queria ter em mãos um sistema de comunicação em 

sua base militar, que fosse capaz de ser interligado aos diversos locais de suporte do mapa no 

país e fortes o suficiente para resistirem a uma destruição parcial, hipoteticamente, por ataques 

nucleares (DUMAS, 2014). Segundo Vieira (2003), 

 

Os militares norte-americanos sabiam que possuir um meio de comunicação 

eficiente poderia ser a diferença entre ganhar ou perder uma guerra, como de 

fato já havia sido exaustivamente comprovado ao longo da História. E 

observaram também o advento dos computadores [...] (VIEIRA, 2003, p. 3). 

 

Paul Baran, apontado como o precursor da primeira rede de comutação, faleceu em 26 de 

março de 2011, deixando o maior legado de sua vida. O cientista e inventor, foi o idealizador 

da tecnologia de transportes de dados em formato de teias de aranha e abriu as portas para outros 

pesquisadores americanos explorarem a nova descoberta, batizada de troca de pacotes, packet 

switching em inglês (DUMAS, 2014). 

A situação tornava-se cada vez mais grave com as derrotas para a União Soviética e como 

solução, segundo o autor Vieira (2003), os americanos resolveram apostar nos trabalhos dos 

acadêmicos, que haviam desenvolvido uma ferramenta de comunicação à distância (VIEIRA, 

2003). Nove anos após as primitivas pesquisas, em setembro de 1969, a primeira rede estava 

em desenvolvimento através do órgão Advanced Research Project Agency (ARPA), ligado ao 

Departamento Americano (DUMAS, 2014) e que seria utilizada com viés militar, em 1972, ano 

em que começou a funcionar.  
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Vinte e um anos se passaram, e o pesquisador Tim Berners-Lee, do Conselho Europeu 

para a Pesquisa Nuclear em Genebra (Cern), desenvolveu o protocolo HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol) e a linguagem HTML (Hyper Text Markup Language), que por sua vez, 

permitiram a navegação online da qual estamos acostumados nos tempos modernos. Surgiu 

então a World Wide Web (www) pelas mãos do mesmo pesquisador e mais tarde, através da 

Internet Assigned Numbers Authority (IANA), os domínios (DNS) e os endereços IP, tornando 

a internet acessível para públicos externos e não mais, somente para as forças privadas dos 

Estados Unidos, dando continuidade à Terceira Revolução Industrial (DUMAS, 2014).  

Foi ainda em 1969, que os EUA, disponibilizaram a internet 

 

para propostas de projetos de universidades daquele país. Algumas 

universidades propuseram aquilo que melhor sabiam fazer: ciência, isto é, 

usariam aquele canal para ampliar e acelerar as comunicações entre os 

diversos pesquisadores de diferentes instituições, coisa que eles faziam por 

carta ou por telefone ou em reuniões presenciais, um sistema secular de custo 

mais elevado e menos ágil (GOSCIOLA, 2013, p. 211). 

 

No Brasil, 

 

O primeiro contato [...] com a Internet ocorreu em 1988, quando a Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), ligada à Secretaria 

Estadual de Ciência e Tecnologia, realizou a primeira conexão à rede através 

de uma parceria com o Fermilab, um dos mais importantes centros de pesquisa 

científica dos Estados Unidos (VIEIRA, 2003, p. 8) (Grifo nosso). 

 

Assim como no País americano, a internet no Brasil ganhou notoriedade através das 

pesquisas acadêmicas e projetos em conjuntos, realizados pelas Universidades de São Paulo e 

do Rio de Janeiro. Foi em 1992, que o Governo Federal por meio do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, conseguiu implantar uma estrutura de cabos, criando pontos de conexão à internet 

em diversas partes do país. A rede de computadores começou a se expandir fora do meio 

acadêmico, quando o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, fez seus primeiros 

testes no mesmo ano (VIEIRA, 2003). Nascia uma nova era social, que na década seguinte, 

abalaria a economia, causaria alterações na convivência humana, mudaria o rumo da 

comunicação e as experiências da população com um mundo externo cheio de novidades e 

pronto para exploração. 

Do mesmo modo de interesses e propósitos que desencadearam o surgimento da internet 

justificando a proteção das áreas militares americanas, que visavam evitar ataques de inimigos 
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previamente, com a vantagem de uma maior comunicação entre as bases aliadas, no Brasil, a 

internet começava a operar com pretensões parecidas. 

 Antes do sistema de rede digital tornar-se uma ferramenta de informação 

comunicacional, acessível às classes civis, ainda em 1964, na época da ditadura, o Governo 

Militar colocava em funcionamento uma política de telecomunicações responsável pela criação 

do Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), do Conselho Nacional de Telecomunicações 

(CONTEL) e em 1965, da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel), inaugurada 

para expandir a rede no país. Contudo, a internet só seria uma “arma” para as instituições de 

telecomunicações após 23 anos, com as pesquisas realizadas pelas Universidades de São Paulo 

e do Rio de Janeiro, como já citado, que contou com o apoio dos Estados Unidos. O progresso 

do mundo digital, por sua vez, só seria possível no país, anos mais tardes, por intermédio dos 

investimentos realizados pelo Governo Brasileiro (CARVALHO, 2006). 

Atualmente, a Embratel é uma das maiores empresas do ramo na América Latina e 

desenvolve serviços de telefonia móvel, transmissão de dados, vídeos, internet, além de 

executar atividades via satélites e operar redes de canais por assinaturas, atuando em todo o 

território brasileiro, porém, não é a única empresa que cresceu à medida que o tempo foi 

passando e conseguindo consolidação no ramo. É importante ressaltar, que o Brasil possui 

desde 1974, a Associação Brasileira de Telecomunicações (TELEBRASIL), organização 

fundada para atender as políticas nacionais e ligada ao Ministério das Comunicações. Hoje, é 

uma das fontes mais confiáveis e precisas, quando se diz respeito as pesquisas de alcance e 

atuação da internet no país. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pelo portal 

de notícias G14, em abril deste ano, comprovam que a internet atingiu pela primeira vez, 50% 

dos lares nacionais e o mais curioso, embora não seja uma surpresa, que os smartphones tiveram 

uma ascensão muito forte. Os aparelhos estão no topo do ranking do canal de acesso à web. 

Outros números alarmantes, publicados pelo portal It Forum 3655, em 10 de agosto, revelam 

em pesquisa realizada pela Telebrasil, a quantidade assustadora de 222 milhões em número de 

acessos à internet por banda larga fixa e móvel, no Brasil. Uma certeza: o poder da rede de 

computadores só aumenta! 

 

                                                           
4 Pesquisa publicada em 06/04/2016 e disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-

chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra-ibge.html. 
5 Pesquisa publicada em 10/08/2016 e disponível em: http://itforum365.com.br/noticias/detalhe/120900/numero-

de-acessos-a-internet-no-brasil-bate-marca-de-220-milhoes. 
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2.1 A TV E A CONVERGÊNCIA ENTRE AS MÍDIAS 

Apesar da internet ter surgido por volta das décadas 1970 e 1980 com o objetivo de 

destruir redes de telecomunicações e nos anos seguintes, ter causado um revés no próprio 

cenário da Comunicação, outro meio subsidiário para a vida social, fonte de entretenimento e 

de informação, estava em pleno desenvolvimento, principalmente entre os anos 90 e o início 

dos anos 2000: a TV. Considerada um abrangente difusor da tecnologia (SOUZA, 2004), 

“objeto de produção material e de consumo, além da reputação de ser um local de produção de 

sentido” (MILLER, 2009, p. 10), a televisão já estava no gosto popular, consolidada e se 

preocupando apenas com a montagem da grade de programação anual e nos lançamentos dos 

produtos, tidos como novidade, para segurar a audiência. 

A TV no Brasil surgiu por volta de 1950 com maior influência transportada dos gêneros 

americanos, que chegavam ao país, comprados pelas emissoras, diretamente das produtoras 

especializadas no mercado de exportação de materiais audiovisuais, que eram adaptados ao 

gosto do público brasileiro, inventados a partir de ideias inovadoras ou apenas reaproveitados 

como aconteceu com programas de rádio, que passaram a ter versões televisionadas anos mais 

tarde. Acredita-se que sua história está fracionada em duas fases: a primeira com duração de 14 

anos, portanto até 1964 e a segunda fase, seguindo da ditadura em diante (REIMÃO apud 

SOUZA, 2004, p. 63). 

A evolução da TV naturalmente é composta por várias etapas, alçando a modernização 

tecnológica por volta de 1970. Anteriormente, em 1950, foi denominada campo de 

comunicação elitista, em 1960, passou pelo período da audiência ser mais importante que o 

conteúdo, conseguindo expansão na década de 1980, e sendo taxada, dez anos depois, de 

sensacionalista (PRIOLLI apud SOUZA, 2004, p. 184). 

Salvo os dados acima, os autores Miller (2009) e Souza (2004) concordam com a 

afirmação de que poucos estudos sobre televisão existiam para servirem como base de consultas 

para os estudantes e discussões acadêmicas. Souza (2004), em uma pesquisa que realizou entre 

1994 e 2003, frisou diversas vezes que a maior dificuldade em desenvolver um trabalho sobre 

TV, veio da falta de bibliografias que abordassem o assunto e das poucas que existiam 

individualmente espalhadas e de difícil acesso. 

Miller (2009), do mesmo modo, mostrou em artigo publicado no livro “A TV em 

Transição”, grande decepção por parte dos dados serem encontrados na imprensa. Motivo que 

levou ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da 

ECO/UFRJ, João Freire Filho, organizar a união de trabalhos relevantes em uma só publicação 

impressa, que seria futuramente aproveitada na nossa pesquisa. 
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Embora houvesse uma carência de elementos, Souza (2004) conseguiu desenvolver 

durante uma década, a pesquisa citada, que por sua vez, classificou os gêneros da televisão, 

identificando o entretenimento como peça fundamental para qualquer programa conseguir 

audiência. Até mesmo aqueles de cunho informativo, nunca, em hipótese alguma, deveriam se 

separar do entretenimento, podendo certamente não atingir um público cativo a pequeno prazo 

(KAMINSKY apud SOUZA, 2004, p. 38).  

Emissoras como a Cultura, SBT e Globo, em 1996, tinham mais de 70% da programação 

dedicada ao gênero, a Record (48%), RedeTV! (34%), Gazeta (61%) e BAND (65%), o tempo 

restante era dividido entre programas de educação e informação (SOUZA, 2004, p. 80-91). 

Ressaltamos que as conclusões do pesquisador permeiam com precisão a configuração e 

formato do nosso objeto de pesquisa, que é o programa Pânico na BAND e mais importante, o 

quadro que analisaremos mais à frente, justamente por ser uma atração que se origina do aspecto 

entreter por meio do humor e em parte, da informação, tratando de assuntos atuais e polêmicos 

com uma veia cômica.  

De acordo com França (2009), 

 

[...] foi a dimensão do lazer e do entretenimento que veio mais fortemente se 

consolidar e marcar o perfil da programação televisiva e expectativa de 

consumo de sua audiência. [...] O entretenimento, a evasão e, em última 

instância, o prazer, marcaram o lugar da TV na sociedade hoje (FRANÇA, 

2009, p. 32). 

 

As palavras da autora demonstram a posição do infotenimento (conceito que trataremos 

adiante), seis anos após o lançamento do humorístico Pânico na televisão, um programa que 

surgiu no auge do emprego do entreter, como vimos nos dados do pesquisador Souza (2004) e 

que havia acabado de passar pela experiência da convergência, quando saiu do rádio para ser 

veiculado em uma outra plataforma. Não obstante ao tempo, foi aplicando informações válidas 

aos seus quadros e se misturando aos outros gêneros e formatos. 

Caso claro, o do quadro “Treta da Semana”, montado com elementos jornalísticos 

(entrevista, personagens, investigação), que apesar do conteúdo não ser sempre relevante para 

uma grande parcela da sociedade, trata de uma polêmica entre duas partes e une os traços da 

informação séria a proposta da atração. As possibilidades de mistura desses componentes 

também ocorreram ao inverso,  

 

[...] dando ênfase ao entretenimento, [...] uma das discussões atuais sobre o 

telejornalismo vem exatamente apontar a combinação cada vez mais umbilical 
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entre as duas categorias, dando origem [...] a informação veiculada sob a 

forma de entretenimento (FRANÇA, 2009, p. 32). 

 

É correto afirmar, que nos bastidores da TV, sempre existiu a preocupação de mudança, 

de não manter uma estagnação em seus produtos, de arriscar novas combinações e inovar a todo 

momento e talvez por essa razão, a priori, não tenha enxergado a internet como uma 

concorrente e sim, como uma ferramenta de auxílio as suas produções, ainda que discussões 

acerca do “falecimento” da televisão estivessem em pauta, prospectando que haveria uma 

incorporação à interação da internet, transformando tudo em uma única ferramenta de 

transmissão (FECHINE, 2009, p. 141). 

Um exemplo da liberdade de mesclar contida na televisão, é a novela, produto que pode 

ser vendido como entretenimento puro, que ao mesmo tempo, abre espaço para tratar de pautas 

educacionais, informativas e afins (SOUZA, 2004). Esse caráter adaptável, faz parte da 

televisão obrigatoriamente, caso contrário, não seria um meio tão bem-sucedido. 

Voltando a tratar da internet, julgamos que assim como aconteceu com o rádio, que teve 

seus programas adaptados para a TV, a plataforma televisiva considerou que poderia fazer o 

mesmo com a rede mundial de computadores, sem as consequências de torná-la uma 

concorrente ou que esperasse ter que se render ao tipo de consumo que dela partiria.  

Na web, as modificações começaram a se tornar realidade e a mudar a rotina da população 

que se agendava pela ordem da televisão. A programação que moldava a vida da sociedade 

estava em detrimento (FECHINE, 2009) e agora as informações encontravam-se disponíveis 

em um outro local, no horário mais conveniente para a audiência. 

As fases de adaptações vividas pela TV posterior a ascensão da nova mídia, são diversas: 

a produtividade, a configuração dos materiais, a destinação, a recepção, a linguagem, tudo 

precisou ser alterado para se encaixar aos novos tempos. E os meios mais afetados foram os 

jornais impressos e a própria televisão, que juntos, precisaram se comprometer com uma 

repaginação e curvar-se às novas regras de produção, reestabelecendo novas políticas do gerar 

informação, do fazer e divulgar a notícia.  

No que se diz respeito ao Rio Grande do Norte, já conseguimos sentir o efeito dessas 

mudanças quando a versão impressa do jornal Diário de Natal deixou de circular em 2012. 

Trazendo para o contexto local, no município de Mossoró, no final de 2015, a última edição do 

jornal O Mossoroense, o mais antigo em circulação no Estado e terceiro na América Latina, foi 

vendida com uma nota informando a migração para as plataformas digitais, citando o momento 
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difícil e garantindo a vontade de persistir no ramo da informação. Ainda no início de 2016, o 

jornal Gazeta do Oeste, encerrou suas atividades no impresso e também partiu para a internet. 

Além de ter acarretado consequentes e importantes transfigurações no campo dos jornais 

impressos, bem como já esclarecemos, o mundo televisivo também foi fortemente interferido. 

Os programas de jornalismo e entretenimento enxergaram uma época desafiadora, na qual a 

interação com o mundo digital estava crescendo naturalmente, podemos afirmar: quase sem 

controle. Tal expansão submeteu os meios a uma busca por caminhos em que não precisassem 

de rendição à rede mundial de computadores. 

 

O desafio de pensar tendências da produção televisiva contemporânea está, 

hoje, intrinsecamente ligado às discussões sobre a digitalização dos meios. 

Inserida dentro de uma mesma ecologia mediática, a televisão tem sido 

afetada, de modo direto, pelos novos modos de produção das tecnologias da 

convergência, seja pela emergência dos meios interativos, seja pela circulação 

de conteúdos por diferentes sistemas de distribuição (VILCHES, 2003; 

JENKINS, 2008; SCOLARI, 2009; apud FECHINE, 2009, p. 139). 
 

Na esfera nacional, mais especificamente no painel televisivo, os mais importantes jornais 

do Brasil abriram espaço para a informalidade, uma característica bem presente no mundo 

digital, e objetivaram grandes alterações. O Jornal Nacional6, por exemplo, em abril de 2015, 

apresentou nova logomarca, nova bancada, novo layout e uma nova estrutura de apresentação 

das notícias. A decisão gerou muitas piadas na internet, porém, foi desencadeadora para outras 

emissoras também efetuarem modificações em seus principais telejornais. 

O campo do entretenimento também foi afetado, não obstante, num quesito mais técnico. 

Os programas de auditório começaram a produzir conteúdo exclusivo para a internet e trabalhar 

um diálogo constante entre os “dois mundos”. Um dos programas que mais souberam lidar com 

os novos tempos, foi o Pânico na BAND. 

Com a internet cada vez mais emergente, o programa não só produzia esses conteúdos, 

como também trabalhava a edição de todo o material com a informalidade proposta pela web. 

Ao analisarmos vídeos dos seus quadros, em 2011, quando ainda fazia parte da RedeTV!, antes 

do programa passar pela transferência de canal, percebemos que a riqueza de detalhes nos 

cortes, efeitos sonoros e visuais, sempre foram técnicas presentes em seus produtos finais. Logo 

após a exibição na TV, eram disponibilizados no site oficial da emissora, possibilitando 

interação com o público. Vale ressaltar que havia uma demora em postar os vídeos na página 

do programa, e que a fase de adaptação estava em andamento. 

                                                           
6 Jornalístico lançado pela Rede Globo em 1º de setembro de 1969. 
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O dinamismo é a marca principal do Programa Pânico, o estilo de edição do material 

bruto permaneceu até mesmo com a mudança de emissora. A grande quantidade de referências 

aos acontecimentos momentâneos, culturais, paráfrases, metáforas e do uso das trilhas sonoras, 

são notadas constantemente na montagem dos seus vídeos. Uma outra característica importante 

que a internet trouxe para os programas de telejornalismo e entretenimento foi a de interação. 

O público passou a ter mais poder decisivo na construção do conteúdo que estava sendo 

produzido, o que antes era pensado apenas para o formato da televisão, sem levar muito em 

consideração a opinião da audiência. 

De acordo com Cannito (2010), 

 

a interatividade da televisão nunca será igual à da internet. A televisão é uma 

mídia que permite – e promove – a recepção coletiva, enquanto o computador 

é de uso pessoal. Para dar “todo o poder ao usuário” [...], a internet é – e 

sempre será – superior à televisão (CANNITO, 2010, p. 28). 

 

Cannito (2010) faz uma crítica a televisão, pois, para ele, a internet é superior devido à 

abertura de um espaço destinado a audiência. Defendemos o seu ponto de vista, devido agora a 

“possibilidade do público interferir diretamente nos programas, passando a consumir uma 

narrativa cujo desenvolvimento depende também da sua atuação” (FECHINE, 2009, p. 160-

161), como é o caso de atrações como o Big Brother Brasil7 e do próprio humorístico. Segundo 

Cannito (2010), era previsível esse poder de interação que a internet criaria. A TV, em razão 

dos novos desafios, começou a usufruir dos métodos da web para segurar seus telespectadores 

e se manter efetiva como meio. 

Outro aspecto que voltaremos a abordar aqui é o caso do infotenimento, conceito 

responsável por tratar da união do conteúdo jornalístico com o de entretenimento. Um caso bem 

nítido é o do programa Globo Esporte, que na sua essência é jornalístico, mas que foi ficando 

cada vez mais informal e, atualmente, trabalha dentro dos parâmetros técnicos, com uma edição 

mais descontraída, sem perder o viés informativo. 

A preocupação em desenvolver conteúdo próprio para as plataformas digitais também 

cresceu e a quantidade de produtores é extensa. O YouTube, maior e mais renomado site de 

compartilhamento de vídeos gratuitos do mundo, tornou-se o aliado dos novos criadores e dos 

programas de TV em qualquer segmento. Reflexo desse novo contexto, o coletivo de humor 

                                                           
7 Reality show que confina anônimos em uma casa vigiada por câmeras, vinte e quatro horas por dia.  
 É um programa esportivo com formato de telejornal, exibido na Rede Globo, desde 14 de agosto de 1978. 
 O YouTube foi lançado em maio de 2005 e é o maior site de compartilhamento de vídeos VOD (OnDemand) e 

LIVE (ao vivo) do mundo. Recentemente, ganhou suporte a vídeos com 60 fps, em 4K, 3D e 360 graus. 
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Porta dos Fundos10, por ter um público expressivo e ser bastante conhecido, exercer fonte de 

renda em anúncios, etc., acabou ganhando espaço na programação do canal por assinatura FOX. 

Houve então uma inversão de circunstâncias: um produto da internet passou pelo processo de 

convergência, indo parar na TV e normalmente, é o contrário que acontece.  

Hoje em dia, todo o conteúdo produzido pelo Pânico na BAND é pensado e estruturado 

para a rede de computadores, começando do planejamento à edição final. Assim que o programa 

é exibido, os principais quadros, aqueles que rendem mais comentários e são populares entre 

os internautas, como por exemplo, o “Quarto do Pânico” (comandado pelo humorista Márvio 

Lúcio, caracterizado de Marcelo Rezende, que com a ajuda de um cúmplice, escolhe um 

personagem por semana, fazendo-o passar por situações vexatórias) e o “Bate ou Regaça” 

(quadro de perguntas e repostas, apresentado por youtubers, onde quem erra, leva um soco na 

face), são publicados quase que imediatamente no canal oficial do YouTube. A diferença dos 

primeiros anos pra cá, é o tempo médio na demora das postagens, que diminuiu 

consideravelmente de 24 horas para em torno de oito horas. 

A instantaneidade tornou-se outro pré-requisito para cativar o público da televisão. Do 

mesmo modo, acontece com toda a programação da Rede Globo, que publica sem demora as 

edições de seus programas em sua página oficial, ainda que sejam fatiados, pois a programação 

na íntegra é somente para os assinantes. Tais materiais conseguem ultrapassar milhões de 

acessos e ajudar a emissora nas pesquisas de interação com a audiência, “procedimento 

tecnológico [...] de troca de conhecimento que leva a um diálogo entre o telespectador (público) 

e os realizadores [...] (emissora)” (GAWLINSKI apud FECHINE, 2009, p. 153) e que podem 

ajudar facilmente a identificar o que mais está sendo assistido e aplicar as alterações 

necessárias, ao que não está. 

Outro aspecto que surgiu da internet: a mesma passou a ter mais influência na criação de 

novos projetos. Quem não tem espaço na TV, está migrando para a web por observar o 

enquadramento da nova tendência, que por sua vez, proporciona mais liberdade de expressão. 

Consideramos que este cenário perpetuou-se do processo conhecido como convergência 

midiática, termo muito abordado pelo autor Jenkins (2009), que discute as transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, em que o século XXI está alocado (JENKINS, 

2009). 

Exemplos disso são os programas de hoje, feitos e estruturados não só para suas exibições 

televisivas, bem como para a internet. Em relação aos quesitos técnicos, a edição é um ponto 

                                                           
10 Coletivo de humor que produz esquetes na internet no YouTube desde 11/03/2012. 
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essencial. Uma atração sem dinamismo, sem interação, não se garante ativa por muito tempo. 

Além do mais, o poder que o público da internet tem sobre o público fora do mundo digital, é 

muito maior. Estes, são determinadores do futuro das atrações, são o público-alvo das pesquisas 

das telenovelas na aceitação dos personagens, são a crítica que identificam a permanência dos 

quadros no Programa Pânico. 

O humorístico é uma atração de entretenimento que carrega propostas lineares ao produto 

jornalístico, com elaboração de sonoras, apresentando regulamente conteúdos com arquivos 

sobre fatos históricos e culturais, sendo inseridos na tela de uma maneira que dialogam com a 

internet. À vista das primeiras constatações, iremos continuar nossa discussão sobre o ponto de 

vista da convergência de Jenkins (2008) com outros autores e concluir a nossa análise principal 

que tem como objetivo compreender como as técnicas de edição para a internet estão 

influenciando as edições de programas como o Pânico na BAND. 

3 HISTÓRIA DO PROGRAMA PÂNICO 

No ano de 1993, considerado calmo para o século XX, já havia um mercado consolidado 

para os meios de comunicação no Brasil. O Grupo Abril (1950), o Grupo Bandeirantes (1937), 

o Grupo Estado (1875), Grupo Globo (1925), Grupo Record (1989), Grupo Folha (1921) e o 

Grupo Silvio Santos (1958), são só alguns exemplos de empresas fundadas no país, que já 

trabalhavam com vários segmentos de informação e entretenimento na escala nacional. 

Na época, o humor estava ganhando dimensão em programas de rádio desde o surgimento 

do pioneiro PRK-30 (1944-1964), transmitido pela Rádio Nacional, e segundo relatos, era uma 

atração que parodiava programas de todos os gêneros, caracteristicamente mais sérios e sisudos 

(BONACCIO, 2010). A Rádio Jovem Pan (Jovem Pan 2 FM), tinha sido inaugurada 12 anos 

após “o fim” do PRK-30, que na verdade havia mudado de nome e de emissora.  

Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, mais conhecido como Tutinha, empresário, 

que com apenas 20 anos de idade, assumiu a presidência da Jovem Pan, embarcou no 

investimento de lançar mais uma rádio no Brasil. A ideia era trabalhar com uma linguagem 

jovem, diferenciada das demais emissoras e até mesmo, de criar uma nova identidade para a 

linha de frequência modulada. Com o rápido sucesso, novos projetos foram desenvolvidos e 

atualmente, a Rádio Jovem Pan conta com mais de 53 afiliadas, sendo transmitida também por 

TV´s a cabo, tanto na frequência modulada (FM), como na amplitude modulada (AM). 

Um dos novos projetos idealizados por Antônio Carvalho foi a criação do Programa 

Pânico, fundado em 1993, sob o comando do locutor Emílio Surita. A proposta era a montagem 
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de um programa de humor, que tratasse sobre temas diversos e que dialogasse ao mesmo tempo 

com o público adolescente.  

 

 

Figura 2: Antônio Carvalho, o Tutinha (esquerda) e Emílio Surita (direita). 

 

Entre as irreverências e relatos sobre a história e crescimento da audiência do humorístico, 

estão a maneira como os apresentadores lidavam com seus ouvintes, destratando-os nos 

contatos por telefone, com xingamentos e afins (BONACCIO, 2010). Por incrível que pareça, 

tal comportamento foi o desencadeador para o Pânico ser considerado um programa de rádio 

divertido e adorado pela audiência. O público era ciente de que havia um tom de brincadeira no 

modo como as relações ouvintes/apresentadores eram estabelecidas.  

 

 

Figura 3: Logotipo do Programa Pânico na Jovem Pan. 

 

Vários personagens marcantes passaram pelo programa como a Paty Lane, vivida por 

Lismara de Oliveira, primeira mulher a fazer parte do casting do Pânico. Alguns deles 

continuam na atração radiofônica até os dias atuais: Daniel Zukerman (o Impostor), Evandro 
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Santo (Christian Pior) e o Marcos Chiesa (Bola). Dois casos curiosos de integrantes que por um 

longo tempo fizeram parte do programa apenas na plataforma da Jovem Pan, são da Amanda 

Ramalho e do Rodrigo Scarpa, ambos eram ouvintes assíduos e foram contratados pelo 

humorístico em razão das suas personalidades controversas. Amanda, chegou até a ganhar o 

apelido de “Pimentinha”, e é conhecida por fazer perguntas provocativas e pela falta de senso 

de humor. Já Rodrigo, participava sempre que podia e foi sua insistência que garantiu o sucesso 

do seu personagem (Vesgo) tempos depois. 

 

 

Figura 4: Integrantes do Pânico na BAND, temporada 2016. 

 

Nos anos 2000, os programas de rádio e televisão estavam trabalhando em ferramentas 

de adaptação à internet, que por sua vez, desencadeou mudanças involuntárias nos meios de 

comunicação e com o Programa Pânico não foi diferente. Em 2002, a atração conquistou o 

recorde de 20 milhões de ouvintes no país, o que fez com que o Antônio Carvalho investisse na 

tecnologia de livestream e na ocasião, transmitiram o programa ao vivo na internet. Nascia uma 

nova preocupação por parte dos produtores e da equipe: os personagens que antes eram 

“escondidos” por suas vozes, apenas no estúdio da rádio, agora encontravam-se expostos com 

a transmissão e tiveram que se caracterizar, Carlos Silva (o Mendigo), foi um deles.  

Um marco histórico para o cenário radiofônico no país: era a primeira vez em que um 

programa de rádio se vinculava à internet em uma transmissão feita em tempo real. Apesar das 

empresas de comunicação lidarem com o desafio de inclusão no mundo digital, o marco 

histórico que acabamos de mencionar, aconteceu justo na época em que mais se discutia 

academicamente os primeiros registros da convergência no Brasil. Segundo a pesquisadora 

Cordeiro (2005), esse momento pode ser caracterizado como a fase da aplicação de um novo 

esqueleto comunicacional radiofônico, em que, 
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Na web, encontramos todo o tipo de serviços, para consulta ou 

comercialização, a par com aplicações de lazer e informação, que transformam 

o tradicional esquema da comunicação de massas. É por esta razão que ao 

pensarmos a relação da rádio com a Internet, devemos considerar os aspectos 

que a caracterizam e que influenciam a forma como a rádio potencia a 

estrutura da sua comunicação. Uma vez que a Internet está a transformar a 

rádio [...] (CORDEIRO, 2005, p. 2). 

 

Como prova de tal transformação, surgiam os programas de rádio conduzidos diretamente 

na internet e as demais estratégias de adaptação ao novo meio, como a já citada transmissão 

realizada pelo Programa Pânico, que teve resultado satisfatório. A audiência expandiu, passou 

a ter dois tipos de públicos (BONACCIO, 2010) e o sucesso crescente gerou novos projetos 

visionados por Antônio Carvalho e equipe. 

Enquanto alguns integrantes da terceira temporada do reality show Big Brother Brasil, 

tentavam prolongar os 15 minutos de fama, a BAND e a Globo transmitiam os Jogos Pan-

americanos de Santo Domingo, a Record atingia o cinquentenário e o Fantástico 30 anos, ia ao 

ar, em 28 de setembro de 2003, a primeira versão televisiva da marca Pânico, intitulado de 

Pânico na TV!. Todos os programas citados já utilizavam a internet como ferramenta de 

ampliação do que era veiculado na tela da televisão. Inclusive, emissoras e diversas atrações 

ganharam novos logotipos e vinhetas com ares mais joviais, para dialogar diretamente com o 

novo público que estava migrando para outras plataformas. 

A fórmula estrutural do Programa Pânico é a seguinte: uma bancada no centro do estúdio, 

para que o apresentador conduza a atração, assentos para os integrantes e uma plateia, trazendo 

a sensação de aproximação com o público. O auditório, vez ou outra, é estimulado a participar 

do programa, com brincadeiras e emitindo opiniões. A ideia adaptada do rádio pra TV, teve 

“apenas o acréscimo da imagem” (SOUZA, 2004, p. 93), e se encaixou na grade da RedeTV! 

sem grandes dificuldades. 

Importante ressaltar, desde a década de 1930, já haviam discussões de governo, durante 

o desenvolvimento da televisão, que especulavam a afirmativa de que o rádio enfraqueceria ou 

substituiria a TV (MILLER, 2009) e com o passar dos anos, não poderia ter sido mais 

equivocada do que se imaginava, tendo em vista o lançamento de produções televisivas 

oriundas dos grandes estúdios radiodifusores, como nos casos das novelas e mais recentemente, 

do Pânico. 

O início do programa percorreu um caminho cheio de obstáculos. Antônio Carvalho 

enxergou o sucesso da versão radiofônica na internet e se uniu ao âncora do Pânico no rádio, 
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Emílio Surita, para juntos com os outros membros, produzirem a gravação de um piloto que 

seria levado as emissoras nacionais de TV aberta. Em matéria especial publicada pelo site 

NaTelinha em 2013, o jornalista Gabriel Vaquer resgata um trecho de uma entrevista dada por 

Surita para a Folha de São Paulo, em que afirmou a rejeição do produto pelo apresentador 

Silvio Santos. Segundo Surita, a equipe não chegou a ser recebida. 

O próximo passo era apresentar o piloto para a empresa seguinte da lista, que foi a 

RedeTV!, canal que tem como donos, uma associação entre Amilcare Dallevo (79% das ações) 

e Marcelo de Carvalho (21% das ações). Com a aceitação, a emissora cuidou dos preparativos, 

porém, a trupe tinha um grande desafio: fazer o programa funcionar e atingir bons picos de 

audiência em três meses, caso contrário, a demissão era a consequência (VAQUER, 2013). 

O Pânico na TV! tinha um investimento regrado, uma quantia de R$ 35 mil, valor bem 

abaixo do orçamento das outras produções que iria enfrentar todos os domingos, comandadas 

pelos apresentadores Gugu Liberato e Fausto Silva. Ainda assim, o humorístico atingiu picos 

de 5 pontos e conseguiu estrear com resultados satisfatórios para a emissora, exibido às 18h30. 

Seis anos mais tardes conseguia liderar a programação dominical atingindo picos de 18 pontos. 

Durante os anos, os membros do programa no rádio e na TV foram mesclados e a maneira 

como a equipe descreve a produção, com um humor escrachado, foi considerado algo inovador 

pela imprensa, pois, nada parecido na televisão brasileira já havia sido colocado no ar como 

proposta de entretenimento para os telespectadores. Em grande parte, o material servido possui 

artifícios dos discursos provocativos do riso, através da ironia, da paródia e da sátira, a ideia era 

exibir uma linguagem com um humor pouco utilizado antes na TV (GOMES, 2008).  

Em pouco mais de dois anos, o Pânico se tornou a maior audiência da RedeTV! e ainda 

tinha uma reprise nas sextas, às 23h. Quadros como “Sandálias da Humildade”, “Momento 

Amy Winehouse”, fizeram sucesso na versão do programa na emissora paulista. O humorístico 

ainda criou manias nacionais como a “Dança do Siri”, que passou a ser reproduzida pelos 

telespectadores, internautas e famosos. Curiosamente, a dança “nasceu” na Rádio Jovem Pan, 

através de um ouvinte do programa (VAQUER, 2013). 

O Pânico na TV! sempre trabalhou com um time de produtores e editores com “sacadas” 

interessantes em seus produtos finais e isso fez com que a atração alcançasse o auge por volta 

de 2009, durante uma reportagem que envolvia o então jogador do Corinthians, Ronaldo. Na 

série de entrevistas que os membros do programa realizaram para as gravações, encontraram 

Marcos Silva, conhecido como Zina. Suas palavras serviram de bordão para as esquetes e 

passaram a ser usadas como vinhetas nos diversos quadros. “Amaury Dumbo”, “O Impostor” e 

“Marília Gabiherpes”, são alguns dos mais conhecidos pelo público. 
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Um detalhe curioso: foi no mesmo ano de estreia da atração que a participante do reality 

Big Brother Sabrina Sato, eliminada após 57 dias na casa, foi contratada para fazer parte do 

elenco do humorístico. Sabrina chegou a ser demitida ao vivo e passou por situações 

constrangedoras. Um circo montado para quem quisesse assistir. Em 2006, quando o programa 

precisou mudar de horário por uma ordem judicial, uma nota publicada pela Folha de São 

Paulo, esclarecia que o quadro da integrante em que aparecia seminua, foi a causa da sua 

demissão e era impróprio para o horário. Mais tarde, soube-se que tudo não passou de uma 

armação. 

Sete anos após sua estreia, o programa parecia desgastado, e foi entre 2010 e 2011 que 

teve uma de suas piores fases, devido as crises internas da emissora. A solução veio logo: 

Antônio Carvalho e equipe fecharam contrato e a mudança do programa para a emissora dos 

Saad, a Rede Bandeirantes, foi concretizada. Com a nova estreia, novo logotipo, novos cenários 

e novos quadros, veio também um recorde de audiência para a ocasião, que atingiu 15 pontos 

de pico em pleno horário nobre do domingo (VAQUER, 2013). Quadros como “Quem Ri, Se 

Ferra”, “Afogando o Ganso”, foram alguns dos exibidos na primeira fase do humorístico na tela 

da BAND. 

Sendo uma segunda versão do formato que nasceu na Rádio Jovem Pan, é importante 

ressaltar que as temporadas foram reiniciadas. Em 1º de abril de 2012, estreava a primeira 

temporada do Pânico na BAND no novo canal. Como se é conhecido, a atração sempre teve 

ares polêmicos relacionados as mulheres bonitas, de corpos esculturais denominadas Panicats, 

os quadros com coberturas de festas, vidas dos famosos e bizarrices continuaram. Em 2013, 

Sabrina Sato rompeu definitivamente, sem armações, com o programa após dez anos de parceria 

e humoristas como Eduardo Sterblitch, que já fazia sucesso na versão anterior, Guilherme 

Santana, Wellington Muniz, ganhavam cada vez mais espaço. 

Em 2015, houve a contratação do humorista e político Francisco Everardo Silva, 

conhecido artisticamente como Tiririca. Uma jogada para tentar recuperar os baixos índices de 

audiência. A 5ª temporada do programa na BAND, estreou em 2016. Essa é a que mais interessa 

ao nosso trabalho, pois, foi confirmada a contratação do youtuber Júlio Cocielo. É o momento 

exato em que uma atração televisiva mesclava uma figura “nascida” na internet, como 

expectativa de o formato se manter atual e relevante, uma prova da convergência emergente do 

século XXI. Como afirma França (2009), “a TV tem sabido conviver bem com a internet, se 

apropriar de seus recursos e estabelecer com ela uma relação não de concorrência, mas de 

extensão” (FRANÇA, 2009, p. 28).  



26 

 

Não obstante, antes mesmo de compreender que a internet não era sua inimiga, levou um 

certo tempo e alguns deslizes (que trataremos adiante) para que emissoras enxergassem a web 

como uma ferramenta de ampliação. Em relação à atração, uma das primeiras evidências de que 

o conteúdo de humor e entretenimento gerado na internet estava tornando-se tão relevante 

quanto o da TV, aconteceu quando o Programa Pânico começou a incluir personalidades da 

web dentro de suas esquetes. Em 11 de outubro de 2015, o quadro “Eletrocutados” contou com 

a primeira participação oficial do Cocielo, fazendo referência ao seu canal chamado Canalha.   

No programa seguinte, outras duas participações: em 19 de outubro de 2015, foi publicado 

na página oficial do YouTube da atração, outra edição do quadro “Eletrocutados”, agora com a 

colaboração do youtuber Japa. No mesmo dia, o quadro “Game of Compras”, uma sátira da 

série mundialmente conhecida, Game of Thrones, estava no ar, com o Christian Figueiredo, que 

possui um número alarmante de mais de 3 milhões e 400 mil inscritos em seu canal, 

ultrapassando a quantidade de assinantes da própria página do humorístico na internet. 

 

 

Figura 5: Primeira participação oficial do Cocielo em um quadro do programa. 

 

Em termos de alcance e relevância, podemos afirmar que Figueiredo é uma adição e tanto 

para chamar a atenção do público jovem que se encontrava bem disperso da televisão e 

inquestionavelmente distribuído pela rede mundial de computadores. Mais que isso, o Japa 

também possui mais de 3 milhões e 400 inscritos, quase ficando à frente do canal do programa, 

por pouca diferença.  

Se tais números já são considerados alarmantes, devido ao fato da produção de conteúdo 

                                                           
 Canal Canalha: 8.906.220 / Chistian Figueiredo: 3.476.360 / Japa: 3.411.065 / Programa Pânico: 3.421.691. 

Dados coletados nas páginas oficiais dos youtubers e do programa em 19/08/2016. 
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ser emergente da internet e estar atualmente numa posição superior ao da atração, ficamos mais 

espantados ainda, com a quantidade de inscritos no Canal Canalha, do Júlio Cocielo. São mais 

de 8 milhões de internautas acompanhando seus vídeos e o número se aproxima dos nove 

milhões. Em um balanço geral, se somarmos os três, são mais de 15 milhões de inscritos, uma 

diferença de mais de 12 milhões de contas. É importante ressaltar, que não há uma precisão nos 

números e que apesar de não conhecermos a margem de erro, sabemos que ela existe, pois, 

acreditamos que vários desses usuários podem estar inscritos nas quatro contas, dos três 

youtubers e do próprio programa. E que ainda, apesar da ascensão dos canais, pontuamos o 

papel do Pânico, como fonte de inspiração para alguns deles.   

Com um novo cenário estabelecido, o público da internet passou a ter mais força como 

participantes ativos da atração e foram perdendo aos poucos, a característica passiva e limitada 

de opinar sobre o que estavam achando dos produtos oferecidos pelo Pânico, ocorrendo um 

aumento das “vozes”, devido à maior abertura proporcionada pela web. Segundo Chagas 

(2010),  

 

[...] o que veio revolucionar o nível de participação na TV foi a internet que 

com sua estrutura hipermidiática e feedback imediato foi incorporada pela 

televisão como um dos principais meios de participação do telespectador 

(CHAGAS, 2010, p. 150). 

 

A própria página do YouTube tornou-se um espaço para críticas, que a cada edição, 

ganhava mais atenção por parte dos produtores e equipe. Um fluxo que involuntariamente 

pouparia o trabalho externo das pesquisas de aceitação, que eram realizadas de boca em boca. 

Diante disso, uma outra ferramenta começou a contribuir com a interação direta e até simultânea 

da audiência. O Twitter12, rede social que ganhou bastante fama nos últimos anos em diversos 

lugares do mundo, também passou a ser utilizado para respostas de enquetes e comentários de 

todos os tipos sobre a atração. Ao mesmo tempo em que o Programa Pânico é transmitido ao 

vivo na TV, vários tweets são exibidos na parte inferior do televisor, expressando o que os 

telespectadores estão achando do humorístico, naquele momento, possibilitando a realização de 

filtragens, podendo acarretar diretamente no rumo das próximas pautas. Em um estudo recente, 

 

do Instituto Nielsen junto ao telespectador americano (EUA) constatou que 

pelo menos 40%, da amostra pesquisada, assistem TV (aberta e paga) 

conectados em redes sociais por meio de smartphones e tablets. E mais, que 

                                                           
12 Rede social lançada em 15/07/2006, que permite enviar e receber mensagens no estilo sms. 
 Tweet é toda postagem (atualização) feita através da rede social Twitter. O usuário pode escrever textos com até 

140 caracteres sobre diversos assuntos. 
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entre a faixa etária de 18-34 anos, quando há um aumento de 8.5% no volume 

de tweets, há também um crescimento de 1% na audiência do programa de TV 

que é visto de maneira compartilhada e comentada (em rede) pelo grupo. 

Quando os telespectadores estão na faixa de 35-49 anos, o mesmo impacto 

(1% na audiência) é verificado quando menções na rede, deste grupo sobre 

determinado conteúdo, ganham um acréscimo de 14%. Aumenta o volume de 

comentários no twitter e a audiência na TV também cresce (KIELING, 2013, 

p. 165). 

 

Ainda em 2015, foi promovido pela equipe do programa uma competição entre Eduardo 

Sterblitch e Guilherme Santana, em que cada humorista ficou responsável por desenvolver 

ideias para novos quadros e produzi-los semana após semana. Depois de exibidos, os dois 

quadros, através das hashtags, eram colocados para votação pelo público do Twitter. Aquele 

considerado o melhor e que consequentemente recebia mais votos, permanecia na semana 

seguinte e o perdedor, teria que trazer uma nova esquete para dar continuidade a competição.  

 

Recente estudo do MIT (Instituto Tecnológico de Massachussetes) procurou 

mapear as atividades de telespectadores que usam mais de uma tela 

(Smatphones, tablets ou computadores conectados) durante o momento em 

que estão vendo TV, [...]. Os pesquisadores classificaram comportamentos a 

partir da participação por meio de mídias sociais. O resultado indicou quatro 

modos de atuação: distribuição (I) de conteúdos complementares ao dos 

programas por meio das redes sociais (usando twitter, facebook e portais 

institucionais), estas efetuadas pelas próprias equipes profissionais das 

emissoras ou terceirizadas; feedback (II) por parte do grande grupo de 

telespectadores conectados que se manifestavam a favor ou em desacordo ao 

que foi publicado nos mesmos ambientes; mediação (III) feita pelos 

formadores de opinião entre a audiência dos programas que inclui novos 

conteúdos àqueles já disponíveis; e colaboração (IV) quando alguns 

telespectadores respondem às demandas das equipes dos canais por conteúdos 

específicos que estão sendo ou serão veiculados (KIELING, 2013, p. 161). 

 

Alocando tais informações de Kieling (2013) ao contexto do Programa Pânico, o papel 

do internauta foi decisivo em outras ocasiões, como em dezembro de 2015, quando a audiência 

da web escolheu o integrante Marcelo Picon (Bolinha), para fazer um exame de próstata ao 

vivo, ou em julho de 2012, em que elegeram o repórter Daniel Peixoto (Alfinete), para fazer 

uma tatuagem em homenagem a um time de futebol brasileiro. 

Aos exatos 12 anos de aniversário na televisão, o Pânico não só enfrentava novas 

dificuldades da era midiática, como também, o surgimento de um outro humorístico na 

RedeTV!, canal que deixou em 2012. A emissora lançou em 29 de junho de 2014, um programa 

                                                           
 Hashtags são marcadores de temas específicos usados para interação de diversas pessoas, através de várias redes 

sócias, acompanhando de uma palavra-chave seguido do sinal cerquila (#). 
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com histórico similar ao do seu antecessor, chamado Encrenca. O canal estava buscando uma 

proposta parecida para as noites de domingo, desde a mudança de Antônio Carvalho e equipe 

para a Rede Bandeirantes e encontrou no programa da 89 FM a Rádio Rock, Quem não Faz, 

Toma, a oportunidade perfeita para tentar emplacar a nova programação daquele ano.  

“Com muita zoeira, produção simples e de olho no que faz sucesso na internet, o Encrenca 

estreou em junho de 2014, com 0,8 ponto de audiência. Quase zero. Hoje é a maior audiência 

da RedeTV!, somando em setembro média de 4,6 pontos. O formato lembra o Pânico de 

antigamente, sem medo de pagar mico e disposto a rir de tudo e de todos”, publicou a jornalista 

de entretenimento, Keila Jimenez, no seu portal KTV em setembro de 2015. 

O Encrenca a priori, é um produto que não precisou se adaptar à internet como aconteceu 

com o programa da BAND, a produção televisiva surgiu incorporada aos novos meios de 

interação e sociabilidade e de produção de conteúdo do século XXI. Tem em sua principal 

composição e fórmula de sucesso, quadros que vivem do material que é gerado na web.  

Febre no Brasil, o aplicativo WhatsApp15 se uniu ao Facebook16, YouTube e demais redes, 

para juntos, serem fontes de grande parte do material que é utilizado pelo novo programa da 

RedeTV!. Um quadro chamado “Zap Zap”, entretém o público exibindo vídeos compartilhados 

através do aplicativo e da própria internet e outro, o “Fuçada na Rede”, é o momento onde os 

integrantes comentam frases ou opiniões postadas por famosos no Instagram17 e na web, que 

causaram algum tipo de polêmica durante a semana. 

 

 

Figura 6: Quadro “Zap Zap” do Encrenca. 

 

                                                           
15 Aplicativo de mensagens instantâneas para Smartphones, lançado em 2009. 
16 Rede social lançada em 04/02/2004. Proporciona a interação virtual entre pessoas e com alcance mundial. 
17 Rede social de compartilhamento de fotos e vídeos, lançado em 06/10/2010. 
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A crise na audiência foi tão forte, que boatos da falta de patrocinadores e encerramento 

ou de uma nova mudança do Pânico para o canal do Silvio Santos, começaram a ser publicadas 

por diversos portais de notícias. A emissora incomodada, resolveu resgatar o programa Só 

Risos, que em outrora exibia pegadinhas estrangeiras e relançá-lo repaginado, porém, com a 

proposta idêntica ao quadro de maior sucesso do Encrenca, exibindo vídeos enviados pelos 

telespectadores através do aplicado WhatsApp e completando com uma série dos vídeos “mais 

famosos da internet” (VAQUER, 2015). Um outro detalhe: o programa é narrado pelos 

integrantes do Pânico que se revezam a cada semana.  

 

 

Figura 7: Quadro “A Ilha” do Pânico. 

 

Em 29 de maio de 2016, logo após a exibição do Só Risos chegar ao fim e o humorístico 

entrar no ar, um surto de comentários negativos no Twitter surgiram com a exibição da estreia 

do quadro “A Ilha”, mais uma inspiração da emissora no programa da concorrente. A estrutura 

e estética eram as mesmas e claramente se via uma ação desesperada para tentar conter os baixos 

índices de audiência da atração. A Rede Bandeirantes não estava satisfeita, mas, diante do peso 

das críticas do público na internet, o quadro não chegou a ter uma segunda edição exibida no 

programa e nem mesmo chegou a ser publicado na página oficial do YouTube, no dia seguinte, 

como de costume com os outros materiais. 

 

3.1 A CRIAÇÃO DO CANAL NO YOUTUBE 

O YouTube foi lançado em maio de 2005, pouco mais de um ano, era alvo das grandes 

empresas multimídias e estava nas conversas de compras dos maiores escritórios dos EUA. Foi 

em 2006, segundo Cannito (2010), que a televisão nunca mais foi a mesma, graças aos milhões 

de adeptos que aderiram à plataforma com uma velocidade assustadora. 



31 

 

 

O grande sucesso do YouTube surpreendeu a todos e redefiniu os modelos de 

negócio e o significado de sucesso. Em julho de 2005, o site teve 2,5 milhões 

de visitantes. Um ano depois, eram mais de 50 milhões (Veja, 2006). Ainda 

em 2006, O Google comprou o YouTube por U$$ 1,65 bilhão, realizando um 

dos maiores negócios da história das mídias. E até hoje (2010) o site continua 

no topo de audiência. Todo dia, cerca de 72 milhões de pessoas visitam a 

página, que distribui 100 milhões de novos vídeos diariamente. No Brasil, são 

2,6 milhões de visitantes únicos por dia (DITOLVO apud CANNITO, 2010, 

p. 96-97) (Grifo nosso). 

  

A rentabilidade e impacto do site reprodutor de vídeos é tão forte, que em matéria 

publicada pelo site The Wall Street Jornal em dezembro de 2015, houve a confirmação do 

crescimento anual de 60% e mais do que isso, caso fosse uma plataforma independente, fora 

das garras de compras do Google, estaria valendo cerca de 100 bilhões de dólares. Cannito 

(2010) acredita que o sucesso da plataforma veio em razão do conceito que envolve sua criação. 

O autor explica que algumas emissoras se empenharam na implantação da TV na web, porém, 

não obtiveram bons resultados pela tentativa de encaixar a programação tradicional na tela do 

computador, apenas acrescentando a interatividade. Já o YouTube, sempre presou pela liberdade 

dos usuários, dando-os poderes para criar seus próprios conteúdos, o que ele conceitua de Web 

2.0 (CANNITO, 2010, p. 97).  

Voltando ao Pânico, a conta oficial do programa no YouTube, após a estreia em abril de 

2012 no canal BAND, foi aberta com mais de dois anos de atração, somente em 20 de novembro 

de 2014. A maioria dos vídeos da antiga versão na RedeTV!, estão espalhados por contas 

unoficiais18 e em diversos outros sites reprodutores. Enquanto a decisão de realizar a inscrição 

no site de vídeos amadurecia, todo o conteúdo era postado na página oficial da própria emissora, 

no entanto, os servidores não satisfaziam a maioria dos internautas, que reclamavam da 

dificuldade no carregamento dos conteúdos e que ainda eram disponibilizados com um intervalo 

quase ou com mais de 24 horas, da exibição ao vivo nos domingos. 

Desde o início dos anos 2000, que a pirataria ganhou mais força e um novo capítulo no 

mercado em geral. Discos, CDs, filmes, novelas e seriados, por exemplo, começaram a ser 

oferecidos gratuitamente por contas de fãs em variados sites reprodutores de mídia, downloads, 

etc. As empresas de comunicação, principalmente as gravadoras e as emissoras de TV, 

preocupadas com os novos rumos e visando combater a quantidade expressiva de conteúdo 

ilegal na internet, colocaram em prática o que compreendiam como a solução no momento. 

 

                                                           
18 Termo utilizado na internet, para especificar, no caso, os canais criados pelos fãs do programa. 



32 

 

Algumas [...] tentaram contornar a situação, disponibilizando em seus sites 

oficiais o conteúdo completo de sua programação, mas este conteúdo ficava 

restrito aos assinantes da página. E mais: a televisão também passou a produzir 

conteúdo exclusivo para os telespectadores-internautas como bastidores de 

gravação, matérias sem cortes etc. No entanto, os vídeos disponibilizados no 

Youtube são mais acessados que em outros portais (CHAGAS, 2010, p. 152) 

(Grifo nosso). 

 

O que desencadeou outro problema:  não era todo mundo que podia ou estava disposto a 

pagar assinaturas para ter acesso aos materiais que, por ora, estavam disponíveis 

“gratuitamente” pela rede mundial de computadores, em sites de fácil acesso. Milhões de 

usuários assistiam vídeos no YouTube, o que fez com que as emissoras criassem canais para 

suas próprias atrações no site reprodutor. Ao invés de tentar combater o “inimigo”, houve uma 

associação (CHAGAS, 2010) das empresas de telecomunicações com a plataforma, desde 

algumas estações de rádios, como a do próprio Pânico, que já havia feito transmissões ao vivo 

antes, como gravadoras e emissoras de televisão de todos os tipos. 

Diferente das constatações de pesquisadores acadêmicos nos EUA em 2009, quando 

discutiam a relevância dos sites de vídeos, afirmando que o seu conteúdo amador era o berço 

complementar dos programas de televisão e que o seu papel era apenas o de impulsionar a TV 

(MILLER, 2009). Acreditamos em uma outra vertente que coloca sites como o YouTube em 

posição de destaque e em um nível tão próximo ao que a mídia televisiva é hoje. Embora, parte 

da afirmação esteja garantida quando paramos e analisamos programas como o Encrenca, 

produzido em grande escala por esses materiais amadores, a internet tornou-se o espaço de 

produção de conteúdo próprio (levando em conta os amadores também) e hoje, lança 

programas, filmes e séries inteiramente pensados para a plataforma virtual. 

No caso do Programa Pânico, a inserção de um canal próprio lhe trouxe benefícios como 

uma maior interação com seu público, que aos poucos perdia a passividade, a praticidade da 

instantaneidade, ou seja, os vídeos que antes demoravam quase 24 horas para serem publicados 

para os internautas, agora tinham um intervalo bem mais curto, cerca de no máximo seis horas 

e não menos importante, a possibilidade de aplicar estratégias como a mais comuns atualmente: 

publicar primeiro o material mais solicitado pelo público e só depois, o restante da atração. 

O quadro de grande sucesso da temporada de 2016 chamado “Bate ou Regaça”, 

normalmente é o primeiro material a ser colocado no ar na página do YouTube, por 

consequentemente garantir os picos de audiência do programa. No domingo do dia dos pais, 14 

de agosto, o quadro foi ao ar divido em duas partes, entre o meio e o fim do humorístico. Na 

madrugada do dia 15, após o pequeno vídeo de abertura, já estava disponível a edição completa 
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da esquete na internet, mostrando a força de filtragem e as vantagens do site reprodutor de 

vídeos. 

 

 

Figura 8: “Bate ou Regaça” é postado antes de qualquer outro quadro, por ser popular. 

 

O mais recente exemplo de convergência entre mídias relacionados ao humorístico de 

Antônio Carvalho e Emílio Surita, ocorreu em 26 junho de 2016 quando foi ao ar a versão ao 

vivo do Programa Pânico na internet, sendo exibido simultaneamente com a edição da 

televisão. Emílio Surita anunciava a novidade com grande entusiasmo, ressaltando que seria o 

programa pioneiro a embarcar na ideia, pontuando como o local perfeito para o envio de 

comentários em tempo real e de discutir com outros integrantes da atração, tudo o que estava 

acontecendo na versão exibida pela TV. Lembramos que foi a própria marca Pânico, a 

responsável pela primeira transmissão de um programa de rádio na internet, apenas o feito na 

televisão estava ganhando um segundo capítulo. 

Uma curiosidade: Lucas Maciel, conhecido como Lucas Selfie e Amanda Ramalho (que 

agora já possuem seus próprios canais na plataforma de vídeos), ficaram encarregados de 

apresentar a transmissão na web. Ramalho explicou a live com uma redundância necessária, 

“agora você assiste nós assistindo o Pânico”, disse a integrante. Ao longo das edições, o 

programa também contou com a participação de youtubers, como a Maju Trindade, Muca 

Muriçoca, PC Siqueira, Terror Bionic, Igão Underground, Cocielo e demais membros da 

atração, que foi aproveitada em determinados momentos, para divulgar os trabalhos paralelos 
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de seus contratados. Em razão de grandes eventos dentro do humorístico, “a segunda tela” teve 

mais cinco edições até o final de agosto/2016 e é exibida com um intervalo de semanas. 

 

 

Figura 9: Primeira transmissão da versão televisiva do Pânico na internet. 

 

De fato, somente quando as empresas de comunicação que já exerciam suas funções no 

mercado antes da ascensão da internet, conseguiram compreender a importância da nova mídia 

como a ferramenta de extensão já citada por França (2009) anteriormente, que encontraram 

soluções viáveis para os problemas que haviam surgido, um exemplo disso é o próprio Pânico 

na BAND. E o cenário não requeria uma competição. Diante das discussões, concordamos com 

a posição da pesquisadora, sobre esse período da convergência midiática, quando afirma que,  

  

A televisão, neste quadro, sofreu mudanças e se reorganizou em função da 

presença e recursos da comunicação digital, e funciona hoje em estreito 

diálogo com a internet.  Programas [...] remetem a [...] maiores informações e 

mesmo à possibilidade de interação [...]. 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. [...] Sem falar no já 

tradicional intercâmbio entre a televisão e a imprensa escrita [...]. Mais do que 

nunca os diferentes meios de comunicação constituem uma rede integrada 

(FRANÇA, 2009, p. 49) (Grifo nosso). 

 

O YouTube, na verdade, “inovou ao ter tido a coragem de se assumir como um site que 

‘apenas’ disponibiliza a ferramenta mais usada para que os usuários exibam seus vídeos por 

meio da web” (CANNITO, 2010, p. 97). Além do mais, ofereceu o espaço para as outras mídias 

de Comunicação e para o público comum (que antes só assistia), a possibilidade de exibição do 

seu próprio conteúdo independente, dando vez a criatividade e autenticidade, sem contar, das 
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potenciais e arriscadas empreitadas, como a transmissão de programas ao vivo, como o 

surgimento dos youtubers e etc.  

4 A CONFLUÊNCIA ENTRE AS MÍDIAS 

Grande parte das discussões emergentes a respeito da confluência midiática no cenário 

da comunicação em geral, nasce das discordâncias entre autores e críticos, justamente sobre o 

previsível fim dos meios mais antigos. Avesso ao ponto de vista, quando se trata da mídia mais 

recente que está engatinhando: a internet, e absorvendo veículos mais experientes, como por 

exemplo, a TV, Miller (2009) argumenta: 

 

Imaginar a Internet em oposição à televisão é bobagem; ao contrário, ela é 

apenas mais uma forma de enviar e receber a televisão. E a TV está se 

tornando mais popular, não menos. Suspeito que estamos testemunhando uma 

transformação da TV, ao invés do seu falecimento (MILLER, 2009, p. 22). 

 

Outros autores também dispõem de suas ideologias, indo além e incorporando 

historicamente o não desaparecimento de demais mídias: “o cinema não eliminou o teatro, a 

televisão não eliminou o cinema. Da mesma forma, a internet não vai eliminar a televisão. 

Todas as mídias permanecem, interagem e se complementam" (CANNITO, 2010, p. 17). 

Concordamos com apenas alguns fragmentos das palavras dos autores, em razão do 

tempo em que foram publicadas ao mundo e discutiam os primeiros passos da convergência, 

que estavam sendo aflorados entre os meios. Tendo em vista que não enxergamos a morte 

definitiva para nenhum deles e sim uma forte readaptação/migração. 

 Não obstante, seis, sete anos atrás, o cenário obviamente tinha uma estrutura bem 

diferente de 2016, ano em que por meio deste trabalho, estamos reavaliando a área da 

Comunicação, seu modo de produção e consumo, e identificando alguns outros exemplos. 

Prova disso é o panorama atual, que consiste na internet afetando o mercado fonográfico, 

desestabilizando os planejamentos de gravadoras renomadas e dando voz própria aos artistas 

que lidam com os mecanismos de streaming para, por vezes, burlar a prisão dos contratos e 

garantir que suas músicas cheguem até os seus fãs. Por outro lado, os streams comerciais se 

tornaram tão poderosos que passaram a contabilizar a contagem nas posições dos charts e 

asseguram boa parte do rendimento mensal das empresas. Sem esquecermos das plataformas 

virtuais, que se adiantaram nas vendas e expressivamente aumentaram a oferta e demanda de 

compra dos produtos digitais, muito mais que os produtos físicos, embora ainda sejam bastante 

consumidos. 
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Outros exemplos desse novo panorama, encontram-se em posição de destaque, como os 

canais criados nos sites reprodutores de vídeos por pessoas definidas como comuns, anônimos 

e que alcançaram marca de milhões de audiência e influenciam milhares de pessoas, como é o 

caso do jovem piauiense Whindersson Nunes, dono do atual canal do Youtube mais popular do 

Brasil e o segundo mais influente do mundo, de acordo com publicação do Estado de São Paulo, 

feita em julho deste ano. O canal atingiu a marca impressionante de mais de 11 milhões de 

inscritos, ultrapassando com folga o do Programa Pânico. Em entrevista por email, que 

conseguimos através da sua assessoria de imprensa, sobre o sucesso que conquistou e a 

possibilidade de ir pra TV, Whindersson relata, “convites eu recebo a toda hora, mas o que eu 

gosto mesmo de fazer são vídeos para a internet”. O youtuber ainda pondera que é no ambiente 

da rede que tem a possibilidade de encontrar um público mais próximo a ele. 

Já com os “livros, por exemplo, houve uma revolução no modo de trabalhar as imagens” 

(CANNITO, 2010, p. 15). Outro exemplo, nos EUA, em 1997, o mercado de jogos era utilizado 

em prol do Departamento de Defesa, para atrair jovens americanos que não ligavam para as 

tradicionais formas de recrutamento (JENKINS, 2008, p. 111). Temos ainda a situação dos 

diversos jornais impressos que no ano de 2015 deixaram de circular e passaram a ter apenas 

suas versões digitais como forma de manter em evidência o berço do jornalismo mais sério, 

sisudo. Retornando aos streamings, agora tratando-se especificamente dos livestreams, 

transmissão de conteúdo, shows, filmes, peças de teatros, etc., ao vivo na internet, em caso 

recente, o presidente da MTV americana, Sean Atkins, cogita transmitir nos próximos anos, a 

maior premiação de música do canal diretamente das plataformas digitais, já que o aumento 

significativo de 938%19, desencadeou uma visão coerente com as novas tendências de consumo 

na web, mesmo já tendo experiência com o público-alvo da emissora, que é em sua grande 

maioria integrada por jovens e adolescentes, inseridos na realidade atual das mídias. 

E não menos importante, o do Pânico na BAND, dentre outros programas de televisão, 

que se renderam às novas leis oriundas da rede mundial de computadores, que restabeleceu a 

função da audiência. Cannito (2010) chega a apresentar em suas palavras a afirmativa de que 

muitos defendem um novo público proveniente da era digital, esse, que jamais aceitará a 

passividade em tempos de interação. Tendo em vista que com a internet, possui poder suficiente 

para opinar sobre as atrações que assiste e deixar claro o que lhe faz bem ou não. O autor 

acredita em parte que o público do futuro não suportará mais o papel de espectador passivo de 

outrora, pois, já se acostumou com uma outra dinâmica de absorção de informação e prefere a 

                                                           
19 Informações publicadas em 31/08/2016 e disponíveis em: http://www.papelpop.com/2016/08/mtv-esta-

reconsiderando-transmitir-vma-ao-vivo-e-deve-investir-mais-em-outras-plataformas/. 
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interação dos programas que lhes dão aberturas, apesar de não concordar totalmente com 

público unicamente interativo (CANNITO, 2010, p. 19).  

Como em nossos planos estão analisar a TV, a internet e o processo de convergência entre 

tais meios, visamos e precisamos conhecer profundamente cada etapa introduzida desde as 

primeiras análises até os dias mais recentes, 

 

[...] onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia 

alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do 

consumidor interagem de maneiras imprevisíveis (JENKINS, 2008, p. 27). 

 

Segundo Fechine (2009), estudar televisão como um dispositivo é um desafio, tendo em 

vista que as “tendências da produção televisiva contemporânea está, hoje, intrinsecamente 

ligada às discussões sobre a digitalização dos meios” (FECHINE, 2009, p. 139), o que de fato 

já ponderamos algumas vezes. Por consequência, percebemos os novos rumos dos meios, que 

têm sido causados justamente pela colisão de plataformas. Com isso, 

 

os avanços tecnológicos criam situações novas, reorientam a ação humana, 

interferem em suas relações, seu quadro de percepções, suas potencialidades 

[...] e atuam em forte convergência (FRANÇA, 2009, p. 48-49). 

 

E por convergência, Jenkins (2008) refere-se, 

 

ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação 

entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos 

públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca 

das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra 

que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais 

e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando 

(JENKINS, 2008, p. 29). 

 

Acima de tudo, compreendida em razão dos consumidores, que mudaram seus hábitos de 

consumos e culminaram numa cultura participativa (JENKINS, 2008). Um exemplo dentro do 

Pânico na BAND, nosso objeto geral, é o quadro “Bate ou Regaça”, que motivou a massa do 

Twitter a participar de votações através das hashtags, definindo quem seria o vencedor de uma 

disputa de força, ou seja, “podemos agora considerá-los como participantes interagindo com 

um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo (JENKINS, 2008, p. 

28).  

Os primeiros registros da confluência verificados são datados de 2004, com a exibição de 

um filme indiano por meio do serviço de streaming. No Brasil, em 2007, a TV digital já estava 
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começando a operar e a internet já possuía um status mais valorativo. As discussões sobre quem 

destruiria quem eram acirradas. Apesar da experiência vivida por diversos autores em suas 

épocas de significativas mudanças nos meios de comunicação e dos vários exemplos que eles 

têm pra contar, Jenkins (2008) é transparente em sua posição, quando o assunto é a internet, 

apontando um paradigma diferente da previsão catastrófica que fizeram sobre o fim dos meios, 

afirmando que acredita na revolução das mídias (JENKINS, 2008). É evidente que apoiamos 

tal argumentação. A TV em detrimento da rede mundial de computadores, jamais deixou de 

existir, até hoje é grande suporte de produção de conteúdo, porém, não se pode negar que perdeu 

força e precisou atuar de novas maneiras. 

A revolução começou a fazer parte da vida de qualquer empresa, até fora do ramo 

comunicacional. Hoje, defendemos a internet como superior aos outros meios, devido a 

quantidade de números que englobam o seu crescimento e o tamanho da migração existente, 

que é enorme. Apesar dos suportes positivos que a web ofereceu com sua ascensão, outros 

mercados como o de jogos e o fonográfico, já citado anteriormente, tiveram que lidar, assim 

como o cinema, a TV, etc., com o crescimento de downloads ilegais, a distribuição de seus 

produtos com a ampliação da pirataria e a queda dos montantes (JENKINS, 2008, p. 34). 

Tivemos a oportunidade de presenciar as estratégias de combate à pirataria, quando a 

cantora americana Beyoncé, lançou em 2013, de surpresa, um disco audiovisual composto por 

14 faixas e 17 videoclipes, intitulado com o próprio nome, afim de evitar vazamentos do 

material, prática que cada vez está tornando-se corriqueira nas indústrias.  

 

 

Figura 10: Plataforma digital de música. 

 

Em 2016, voltou com a mesma tática e lançou o álbum Lemonade na plataforma de 

streaming chamada Tidal (figura 10), do marido e rapper Jay-z. Outro rapper, Frank Ocean, 

em agosto deste ano, lançou dois álbuns, Endless e Blonde, de surpresa, um deles de forma 

independente, um dia após o outro, com a justificativa de burlar um contrato da gravadora ao 
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qual pertence. Esta, como muitas outras, passou a trabalhar com as constantes instabilidades de 

planejamentos, dificultando o lançamento dos materiais de seus artistas. 

A tecnologia deu espaço também para os artistas independentes desenvolverem seus 

pacotes de artes e da mesma forma, o YouTube deu a chance para distintos talentos exibirem 

seus dons, ganharem reconhecimento e o tão sonhando contrato com empresas maiores. A 

convergência colocou a internet em uma esfera na qual, 

 

[...] um único meio físico - sejam fios, cabos ou ondas - pode transportar 

serviços que no passado eram oferecidos separadamente. De modo inverso, 

um serviço que no passado era oferecido por um único meio - seja a 

radiodifusão, a imprensa ou a telefonia – agora pode ser oferecido de várias 

formas físicas diferentes. Assim, a relação um a um que existia entre um meio 

de comunicação e o seu uso está se corroendo (POOL apud JENKINS, 2008, 

p. 35). 

 

Sem esquecermos de outros meios como a televisão, que apesar das situações negativas 

que passou, desencadeadas pela web, uniu-se obrigatoriamente aos demais veículos, e passaram 

a trabalhar em conjunto. De acordo com que os novos consumidores, foram encontrando outras 

alternativas de utilizar a modernização ao seu favor. As mídias foram se reajustando e não 

desaparecendo de imediato, apenas as ferramentas estavam em alteração. Segundo Jenkins 

(2008), os estudiosos dos meios de comunicação chamam isso de “tecnologia da distribuição”, 

onde muitas coisas tornam-se obsoletas e são substituídas, mas ainda permanecem de algum 

modo na sociedade (JENKINS, 2008, p. 39). 

E a faceta mais interessante que o processo de convergência aplica aos meios, é a 

capacidade de uma determinada mídia decair durante um tempo, em virtude da ascensão de 

uma outra e anos mais tarde, voltar ao patamar de grande difusora de informação, como no caso 

das histórias em quadrinhos, que nos anos 50 eram bastante consumidas (JENKINS, 2008), 

passaram por um período de turbulência no qual foram desvalorizadas e atualmente, é um 

mercado que reabriu as portas com muita relevância, inclusive, aceitando os espaços das 

mulheres quadrinistas, antes alvo de preconceitos. 

Nenhuma mídia de fato morreu, apenas perdeu a força. Na realidade, “cada antigo meio 

foi forçado a conviver com os meios emergentes” (JENKINS, 2008, p. 39) e diferente do que 

postulam alguns autores que já citamos, a internet passou a ter um poder de audiência mais 

eficaz que a própria TV, por exemplo, premissa que defendemos, diante dos números e 

situações que já apresentamos anteriormente. Um assunto abordado por Jenkins (2008) ainda 

no início do seu livro “Cultura da Convergência”, refere-se a afirmativa de que “todos os 
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conteúdos midiáticos irão fluir por uma única caixa preta” (JENKINS, 2008, p. 40), 

aparentemente tratando-se do aparelho de televisão e deixando a interpretação da frase aberta 

aos demais meios, que poderiam ser caixas pretas portáteis como celulares e computadores.  

Não obstante, é preciso de um cuidado na interpretação que o autor nos concede, para que 

possamos compreender que ele é avesso ao ponto de vista que está atrelado a ideia do todo 

sendo servido em um único lugar e isso, obviamente, não tem chances de concretização. O que 

de fato convergiu, foi a forma de produção do conteúdo, que agora é oferecido para todo tipo 

de caixa preta, como é caso das telenovelas, que criam webséries para os internautas, dos 

programas jornalísticos, esportivos e de entretenimento, que estão sempre visando as 

plataformas virtuais com conteúdos exclusivos, transformando a maneira de como os 

consumidores assimilam as notícias e o entretenimento (JENKINS, 2008). 

Os usuários, individualmente, passaram a perceber que conectados, podem garantir maior 

precisão em qualquer serviço ofertado pelas empresas, seja por uma emissora de TV ou uma 

loja virtual, devido aos locais de troca de informações e opiniões, que antes não eram tão 

disponibilizados. Acentuamos também, que convergência vai além do nosso ponto central 

(internet versus TV, obviamente) e “abrange todas as mídias, inclusive as não digitais. Mesmo 

teatro, livros, intervenções públicas, outdoors, bonecos, camisetas etc., são mídias importantes 

(CANNITO, 2010, p. 17) e estão vigentes em qualquer distribuidor de conteúdo possuindo um 

caráter expansivo, mas, que ao mesmo tempo, 

 

[...] representa um risco, já que a maioria dessas empresas teme uma 

fragmentação ou erosão em seus mercados. Cada vez que deslocam um 

espectador, digamos, da televisão para a internet, há o risco de ele não voltar 

mais (JENKINS, 2008, p. 45). 

 

No aniversário de 50 anos da Rede Globo, emissora líder de público no país, os portais 

de notícias não estavam preocupados em parabenizar o canal pelas cinco décadas de vida e sim, 

publicando notas sobre a queda de audiência em pleno cinquentenário. “Isso não significa que 

a Globo vá falir. Não ainda, já que ela compensa o que eventualmente perde na TV aberta com 

o que fatura em todas as suas outras atividades, do pay-per-view à TV a cabo. Mas, do ponto 

de vista de hegemonia informativa, é o começo do fim”, publicou o portal Pense Brasil20, em 

julho de 2015. A nota ainda aponta os responsáveis pela crise da emissora: uma soma do celular 

com internet, YouTube, Netflix e TV a cabo. 

                                                           
20 Publicado em 17/07/2015 e disponível em: https://pensabrasil.com/desaba-audiencia-do-jornal-nacional-e-

confirma-que-globo-chegou-aos-50-anos-em-crise/. 
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Em setembro do mesmo ano, o colunista Ricardo Feltrin do Portal UOL, publicou um 

gráfico com os decadentes números em porcentagens, comprovando a baixa audiência não só 

da Globo, bem como dos outros canais da TV aberta no país. Segundo a matéria, a TV paga 

cresceu 135% em cinco anos, de 2010 a 2015, com 20 milhões de assinantes. A Netflix, 

plataforma com serviço de vídeo por streaming, era noticiada sete meses antes, com mais de 2 

milhões de assinantes, tendo o Brasil como o segundo mercado que mais crescia para a empresa. 

Atualmente, o veículo denomina-se “o principal serviço de TV por Internet” e possui mais de 

83 milhões de assinantes em mais de 190 países. Como afirma Jenkins (2008), em relação as 

novas maneiras de consumo e produção: o público “está exigindo o direito de participar 

intimamente da cultura (JENKINS, 2008, p. 51). Estamos de fato, em uma nova realidade. 

A verdade é que a convergência atua em diversas direções e “remodela tudo: da 

linguagem à organização das empresas, que estão revendo seu plano de negócios e 

reorganizando seu modelo de produção” (CANNITO, 2010, p. 84). E o próprio Cannito (2010), 

que é um fanático por TV, explica em suas concepções que o entroncamento entre as mídias na 

era das transformações não se dá em virtude de outra razão, a não ser pelo conteúdo. E 

concordamos, pois, a programação continua operando como agenda para diversos usuários, 

porém, o miolo dela já não é mais limitado em um único segmento. “O produtor de conteúdo 

que souber criar obras que atuem simultaneamente em todas as mídias” (CANNITO, 2010, p. 

17), tem grandes chances de manter a relevância de suas atrações.  

Mais uma vez, paramos para apontar o Programa Pânico como laboratório da produção 

arriscada, a partir do momento em que abre espaço para tratar de assuntos com a seriedade 

jornalística, quando resolve também, desenvolver e exibir realitys sobre inúmeras temáticas, de 

tratar as tendências de um público crescente e sem o medo, de na semana seguinte, alterar todo 

o seu esqueleto, por decisão da própria audiência. A solução configura-se na escolha do 

conteúdo transmidiático21, sem imposição de hora e lugar, fazendo desta percepção, a visão dos 

donos de emissoras e programas, como destacamos nas palavras do Sean Atkins, presidente da 

MTV americana e nas decisões tomadas por Antônio Carvalho, Surita e equipe, por exemplo.  

 

4.1 O IMPACTO DO YOUTUBE E DOS REALITY SHOWS 

Já comentamos o sucesso do YouTube e do quanto o Pânico na BAND lidou com a 

ferramenta no seu estilo de trabalho e na produção de conteúdo, no entanto, uma característica 

                                                           
21 O conteúdo transmidiático é o tipo de material que pode ser transmitido por diversos canais, como a TV, internet, 

rádio, e ainda, receber o feedback por meio deles, gerando cada vez mais interatividade. 
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da convergência é unir, não se tratando apenas das mídias, e sim, da perspectiva de 

comando/exposição de diversos temas e com isso, efetivando o principal objetivo deste 

processo, ou seja, a garantia de ter qualquer coisa, na hora mais conveniente, não importando o 

lugar (CANNITO, 2010, p. 98). 

Até a etapa de pesquisa e leitura para o desenvolvimento deste trabalho, tínhamos apenas 

conhecimentos de senso comum e as experiências pessoais, em relação ao impacto que o site 

reprodutor de vídeo causou em outras mídias. Com o processo de leitura, acabamos por 

descobrir uma outra plataforma chamada Joost, criada pelos mesmos fundadores da rede social 

Skype (principal concorrente do telefone móvel), Niklas Zennström e Janus Friis. No “primeiro 

ano, o Joost alcançou um milhão de usuários e atraiu investimentos de grandes empresas” 

(CANNITO, 2010, p. 99).  

A Viacom, um grupo de mídia americano responsável hoje, pela exibição da MTV no 

Brasil, que havia tido sua transmissão encerrada em 2013, em razão da crise, quando pertencia 

ao Grupo Abril, e o canal mundialmente famoso pelas suas séries, CBS, “ofereceram recursos 

em troca de participação nas receitas de publicidade” (CANNITO, 2010, p. 99). O panorama 

era o seguinte: duas redes de televisão interessadas na plataforma, com o objetivo de bater de 

frente com o YouTube. Em 2010, o Joost era o seu principal concorrente, mas, em 2012 foi 

descontinuado. No site oficial da plataforma, apenas uma mensagem de agradecimento e a 

esperança de um dia retornar. A mensagem (figura 11) diz: “Obrigado pelo apoio. Estamos 

reavaliando o propósito do serviço e decidimos suspender o site. Obrigado mais uma vez”. 

 

 

Figura 11: Página oficial do Joost, com anúncio do fim das atividades. 

 

Havia uma percepção por parte dos criadores, que postulavam um afastamento na 

experiência de ver televisão, e por tal motivo, a plataforma era um apanhado de vídeos 

televisivos, programados de acordo com a grade da TV, só que na internet. Nós acreditamos 
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que a ideia culminou no fim do site, devido a característica de sisudez que foi transportada das 

emissoras e também, pelo acesso ao serviço ser por etapa: quando um usuário queria assistir 

algo, tinha que realizar um cadastro (CANNITO, 2010), diferente do YouTube.  

A realidade consistia em um público migrando para a internet, pois, queria se deparar 

com novidades e não com uma programação que já assistia na TV. O próximo passo então, era 

trabalhar em conjunto com a plataforma. Assim como destacamos ser provenientes das 

preocupações do Pânico na BAND, os meios televisivos se uniram ao YouTube, com o intuito 

de garantir maior visibilidade. A ação, por sua vez, acabou projetando inevitavelmente um 

espaço de interatividade e expandiu os conteúdos autorais. 

Outra mídia de comunicação que surgiu na era da internet para confluir com a televisão, 

foi a allTV, lançada em 2002 e que “oferece programação em fluxo e com conteúdo próprio, 

contando com as vantagens da rede, principalmente a interatividade” (CANNITO, 2010, p. 

100). É a primeira TV na internet com 24 horas de programação voltada ao jornalismo e 

entretenimento e foi inspirada em uma outra TV online de Toronto, no Canadá, a Citytv 

(CANNITO, 2010). O serviço existe até hoje, inclusive já conseguiu expandir o seu alcance, 

promovendo no mercado um site paralelo de empreendedorismo digital e uma conta no próprio 

YouTube, aberta dia 9 de junho de 2010.  

 

 

Figura 12: Transmissão de programa que debate sobre os torneios de luta. 

 

Na esfera regional, possuímos a TV Cidade Oeste, transmitida pela internet com sede em 

Mossoró/RN. Possui programas esportivos (Esporte Cidade) e de entretenimento (Anima Geral 

Web), com programação também de 24 horas por dia, através do serviço de livestreaming. 

Antes, algumas das atrações eram exibidas por meio da TV Lembrança, uma rede radiodifusora 

na cidade, que continua operando, mesmo após a transferência da equipe de TV online para 



44 

 

outro local. A TV Cidade Oeste já realizou transmissões ao vivo no YouTube, além do seu site 

oficial, como em outrora, fez o Programa Pânico. 

O que as duas TVs citadas possuem em comum, é a narrativa, que é composta pela 

aparente falta de roteiro rigoroso, o que de fato é aplicado na allTV, carregando os atributos do 

rádio, de programas realizados na base do improviso e do debate (CANNITO, 2010), embora 

já tenhamos acompanhando os bastidores do Anima Geral Web, e temos a plena certeza do uso 

de um roteiro prévio, que só ajuda a nortear alguma das ações, que se desencadeiam com o 

improviso dos participantes e da própria apresentadora. Um misto que a convergência dispõe 

sem julgamentos. 

 

No Brasil, surgiu em 2008 outra experiência inovadora, o FIZ – canal de TV 

paga que busca interação com um canal de internet. A proposta do FIZ é 

selecionar e exibir vídeos feitos pelo usuário e postados no site. O canal é 

feito, portanto, com uma programação produzida e definida pelo usuário 

(CANNITO, 2010, p. 101) (Grifo nosso). 

 

Para não nos alongarmos mais em outros exemplos envolvidos direta ou indiretamente 

com o YouTube, e antes de dar continuidade aos estudos da convergência, gostaríamos de 

argumentar sobre um posicionamento colocado por Cannito (2010). Segundo o autor, o 

principal problema do site reprodutor de vídeo é a falta de segmentação em seu conteúdo, 

dificultando aos internautas, encontrarem de forma prática os vídeos que querem assistir. “A 

oferta é tão grande que chega a ser desconcertante para alguns usuários” (CANNITO, 2010, p. 

101), afirma. 

O que atualmente não é uma afirmativa válida, tendo em vista que durante os anos, a 

plataforma foi se aprimorando e apresenta um sistema de busca eficaz, através das palavras-

chave (hashtags), de uma barra de pesquisa integrada e de categorias (música, esporte, jogos, 

filmes, etc.), portanto, não havendo nenhum obstáculo na busca por conteúdos. No próprio canal 

do Programa Pânico, existe uma série de playlists temáticas, que facilitam o acompanhamento 

de edições completas e de todos os episódios dos quadros, com apenas um único clique. A 

plataforma ainda cria um ambiente inicial de acordo com as preferências do usuário e 

recomenda vídeos do mesmo segmento que costuma sempre assistir no site. É possível também, 

criar uma conta gratuita, favoritar vídeos ou mantê-los em um histórico personalizado, que 

indica a hora e data em que o conteúdo foi assistido. 

Um outro produto bem-sucedido na era da convergência foi a série Lost, o formato de 

narrativa em ficção chegava a atingir mais de 15 milhões de telespectadores por episódio. 

Segundo Cannito (2010), a interatividade e a forma com que os produtores conseguiram 
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implantar aspectos da série no mundo real, através da internet, foi o primor do seu sucesso. A 

sinopse da atração é a seguinte: após uma queda de avião em uma ilha desconhecida, os 

personagens precisam sobreviver em um local cheio de mistérios (CANNITO, 2010).  

Os idealizadores foram responsáveis por criar situações paralelas ao seriado, que eram 

resolvidas pelos internautas e fãs, instigando a colaboração dos mesmos. Quem decidisse 

apenas assisti-la pela televisão, não teria problema algum no acompanhamento. Mas quem se 

interessasse em pesquisar mais sobre a série, se depararia com várias informações extras 

(CANNITO, 2010, p. 194) e essa é a magia da convergência. Os produtores chegaram a explicar 

que a decisão de procurar outras maneiras de comunicação para expor o conteúdo adicional 

(detalhes do seriado), se deu pela falta de espaço que a TV disponibilizava na época. Existem 

vários casos curiosos envolvendo a série que só puderam ser compreendidos, quando foram 

revelados pelo público que tinha acesso aos jogos paralelos, as revistas especializadas na ficção 

ou nos grupos de discussões em sites da internet. 

O ápice do processo de confluência existente na atração, foi quando “dois itens da série 

ganharam o mundo real: as músicas da banda fictícia Driveshaft [...] foram disponibilizadas em 

CD; e as barras de chocolate Apollo, [...] foram [...] manufaturadas e distribuídas aos fãs do 

seriado ao redor do mundo (CANNITO, 2010, p. 196) (Grifo nosso). O autor ainda atribui o 

sucesso da fórmula a 

 

sensação de interferência de quem cai de cabeça no universo de Lost. O 

espectador deixa de ser comum para ser alguém que interage com a história à 

medida que desvenda mistérios que jamais ficariam claros no decorrer da 

trama (CANNITO, 2010, p. 197). 

 

Outra fonte de sucesso, um dos primeiros registros televisivos apontados como percepção 

de que a convergência estava presente no meio e objeto de estudo para diversos autores, é o 

gênero reality show. “Nos Estados Unidos, os experimentos iniciais com a televisão interativa 

foram considerados como fracassos: a maioria dos espectadores não se dispôs, por exemplo, a 

interromper o programa a que assistiam para comprar uma roupa igual à do protagonista ou 

para responder a enquetes que apareciam no rodapé da tela” (JENKINS apud FECHINE, 2009, 

p. 154). Já “o reality show padrão implodiu as fronteiras entre os diversos gêneros televisivos” 

(CANNITO, 2010, p. 198), resultando em conquistas que não haviam sido almejadas com as 

tentativas de fracasso. 

 

Do ponto de vista da rentabilidade e dos índices de audiência, os reality shows, 

como o Big Brother, podem ser considerados os primeiros formatos bem 
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sucedidos da convergência midiática, podendo ser apresentados 

simultaneamente na TV aberta, 24 horas por dia em canais por assinatura e na 

internet (CASTRO apud FECHINE, 2009, p. 154). 

 

O formato do programa foi desenvolvido em 1999, por John de Mol, um dos fundadores 

da empresa Endemol22. Em 2010, o show já tinha sido vendido para 41 países, com um total de 

170 edições lançadas (CANNITO, 2010). A famigerada fórmula do reality consiste no 

confinamento de pessoas anônimas que não se conheciam antes, com duração de três meses, 

em busca de um prêmio em dinheiro geralmente na casa dos nove dígitos. Sem contar, que é 

uma situação perfeita para explorar as características humanas sobre pressão. Antes do Big 

Brother, realitys como Survivor (2000) e American Idol (2002), foram os primeiros produtos 

do gênero que ampliaram a discussão sobre a convergência midiática nos congressos norte-

americanos e entre os críticos (JENKINS, 2008). 

No Brasil, antecede a um outro reality, chamado Casa dos Artistas, exibido pelo SBT em 

2001 e está nos preparativos para a sua décima sétima temporada, que deve estrear no primeiro 

semestre de 2017. Em janeiro de 2002, o sucesso da primeira edição foi tão estrondoso, que o 

programa retornou no mês de maio com a segunda temporada. Foi a única vez em que duas 

edições foram exibidas no mesmo ano. A atração também já movimentou milhões de votos pela 

internet e mobiliza o mercado de TV a cabo e de lojas personalizadas em vender os produtos 

usados pelos brothers durante a atração. E, 

 

[...] grande parte das ações interativas se concentra no site [...]. Há vídeos, 

informações e promoções que não vão ao ar pela televisão; o site funciona 

ainda como canal de comunicação [..] entre espectadores e confinados 

(CANNITO, 2010, p. 200) (Grifo nosso). 

 

A característica de apoiar-se em outros gêneros levou a produção ao patamar de 

importância que tem nos dias atuais. Apesar de receber todos os anos uma quantidade enorme 

de críticas negativas, elegido como um produto kitsch, de acordo com o que aprendemos na 

faculdade de jornalismo com diversos pensadores, como, por exemplo, Edgard Morin. Além da 

interação, a capacidade natural de se envolver com outros gêneros, foi uma estratégia 

aproveitada pelo Pânico, que lançou quadros em forma de realitys como o “A Fazendinha 

Maldita”, confinando ex e atuais assistentes de palco da atração, em uma fazenda. E o 

                                                           
22 Produtora holandesa especialista em reality shows, fundada em 1994. 
 O termo kitsch é usado em diversos contextos, um deles, refere-se ao produto desvalorizado pela cultura de 

massa, porém, contraditoriamente continua servindo de meio atrativo para os mesmos. 
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“Perrengue de Amor”, acompanhando 24 horas a estadia de dois de seus integrantes em um país 

estrangeiro, sem dinheiro, apenas com a roupa do corpo, dentre outros. 

O reality é considerado por Cannito (2010), um “evento”, tendo em vista que ele é o 

gerador de notícias para diversos veículos de comunicação e ainda, é responsável pela 

transformação e mistura de vários gêneros em sua concepção, oferecendo ao telespectador, a 

oportunidade de navegar por mais de uma plataforma. O sucesso ao programa, além de todos 

esses aspectos de natureza da convergência, é dado devido ao conceito de voyeurismo, 

determinado por pesquisadores e personalidades técnicas da TV, como fator determinante 

(CANNITO, 2010) para atrair o público.  

 

Na tentativa de entender o que fez do Big Brother um sucesso genuinamente 

mundial da televisão, convoca-se da pulsão em torno do se mostrar, que tem 

provocado a exposição da intimidade e uma profusão de “anônimos” nas telas, 

ao voyeurismo estimulado pela indistinção entre o público e o privado 

observada nas mídias em geral. Neste debate, há quem associe a intensificação 

desse comportamento voyeurista do público à prática inaugurada pela internet 

do uso de webcams por meios das quais usuários permitem que os outros 

acompanhem o seu cotidiano on-line (FECHINE, 2009, p. 157). 

 

Cannito (2010), por sua vez, não acredita no voyeurismo como o fator determinante que 

garante a fidelidade do público (CANNITO, 2010), afinal de contas, não é só a curiosidade e a 

passividade que operam nos tempos de convergência e sim, o aumento expressivo da 

participação da audiência (denominados de interatores) na eliminação dos confinados e na 

construção dos demais programas de televisão. E devido também à abordagem de assuntos 

(amor, economia, etc.) que envolvem o mundo real. Apontamos ainda um outro aspecto: a 

edição técnica do programa, que faz parecer como se a atração fosse uma novela, sendo exibida 

por capítulos e tendo sempre uma retrospectiva no início de cada novo dia, um aparato 

estratégico muito utilizado pelos seriados.  

Concordamos com o autor, quando afirma que todas essas outras vertentes extrapolam o 

voyeurismo que Fechine (2009) defende em suas palavras, porém, não removeremos a 

importância delas para o acontecimento da união das mídias, principalmente, TV e internet num 

cenário de audiência ativa. O próprio público que acompanha o programa ao vivo na rede 

mundial de computadores é o responsável por boa parte dos “flagras” (CANNITO, 2010) e em 

várias situações, usam o material capturado para argumentar as regras que vez ou outra entram 

em contradição. De acordo com a autora, 

                                                           
 Interatores é a definição dada por Cannito (2009) para o público participativo do reality show. 
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o êxito desse formato pode ser explicado, também, porque ele manifesta uma 

forma cultural que opera uma síntese de características da internet e da 

televisão, sendo, por isso, propensa para esse momento de transição dos 

modelos na TV (FECHINE, 2009, p. 157). 

 

“E, tão importante quanto isso, a reality television tem sido a salvação da TV aberta em 

sua resistência às tentativas da TV a cabo de atrair público principal” (JENKINS, 2008, p. 93). 

Em 2002, nos EUA, a programação passava por períodos de baixa audiência devido as reprises 

dos conteúdos em determinadas estações do ano, como consequência, os canais pagos 

estreavam produções inéditas e entregavam ao público uma diversidade de material que eles 

ainda não tinham assistido, acarretando em uma eminente migração. Foi produzindo os realitys 

que as reprises cessaram e o público foi retornando. O inesperado foi o grande sucesso do 

gênero e o impacto que o mesmo causou nos outros meios de comunicação, como o reality 

American Idol, produto de estudo do Jenkins (2008), que foi incorporado ao mercado 

fonográfico e ainda mobilizou grande parte dos americanos a usarem as mensagens de textos 

(sms) do celular, que até então não era uma prática usual (JENKINS, 2008).  

Arriscamos a reflexão de que atualmente a TV não só está preocupada em combater as 

empresas de canais por assinaturas, bem como, tentando encaixar seu público ao da rede 

mundial de computadores, embora acompanhemos um processo de integração entre as mídias, 

uma busca pela sustentação da relevância na era da confluência, e não de fato uma guerra, 

apesar de termos plena consciência de que exista algo parecido com uma. Na realidade, é na 

convergência que “acomodam-se novas formas de sociabilidade àquelas já usuais nas quais a 

mediação entre as tecnicidades e ritualidades, [...] configuram novos modos e espaços de 

construção e produção de sentido” (KIELING, 2013, p. 157). E vamos além, porque, diante dos 

vários exemplos que já citamos, muitos outros assuntos, dos quais, pouca atenção daremos, 

também estão concentrados na discussão do processo de convergência, resultando em conceitos 

como o da narrativa transmidiática. 

Discorrendo brevemente, a narrativa transmidiática nada mais é do que, 

 

uma estratégia de comunicação que divide uma grande história em partes ou 

desenvolve partes complementares de uma história principal e as distribui e 

exibe pelas plataformas que melhor possam expressá-las (GOSCIOLA, 2013, 

p. 205). 
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Como já ressaltamos com o reality show, seriados e novelas. Sendo também, objeto de 

pesquisa de alguns autores que tratam por vezes, a influência da internet no mundo 

contemporâneo em artes cinematográficas. 

Um dos principais materiais de estudos oriundos da convergência utilizados por Jenkins 

(2008), é o filme Matrix (Warner Bros), em razão da sua capacidade de criar uma realidade 

alternativa dentro do mundo real, desenvolvendo um cenário em que os consumidores teriam 

complementos e melhor entendimento da história em outras mídias (JENKINS, 2008), que por 

sua vez, custeou diversas discussões posteriormente. Indo em direção ao propósito inovador da 

franquia nos cinemas, nos deparados com os Alternate Reality Game, 

 

jogos que alternam realidades, dramas interativos jogados via web e nos 

espaços do mundo real, durando semanas ou meses, em que até centenas de 

jogadores participam, em redes sociais colaborativas, 

trabalhando/jogando/estudando juntos para resolver um mistério ou enigma 

que seria impossível de ser resolvido sozinho (JENKINS apud GOSCIOLA, 

2013, p. 208).  

 

Tanto os filmes como os jogos de realidade, foram estudados mais profundamente por 

Jenkins (2008), que assim como outros autores, tiveram o caminho moldado pelas teorias de 

Marshal MacLuhan, sobre os primeiros avanços tecnológicos. Das pioneiras publicações de 

MacLuhan, até o atual ano de 2016, muitas projeções (meios) passaram por longos processos 

de mudanças e funcionam agora com novas estruturações e formatos. Adaptando, além do modo 

de produção de conteúdo, o papel do consumidor, como já estamos cansados de mencionar.  

No Brasil, outro exemplo recente em relação a conduta do telespectador, parte de uma 

novela da Rede Globo, Cheias de Charme (2012), “que distribuiu conteúdos vistos apenas na 

internet e, depois, incorporou à trama na TV contribuições do público enviadas pela rede” 

(KIELING, 2013, p. 162). Ou, voltando ao cinema, quando através de uma petição online 

realizada no início de setembro de 2016, fãs da Disney exigiram a contratação de uma atriz 

chinesa para o papel da personagem Mulan, visando a representatividade, assunto em eminência 

e ainda, muito ignorado. E com o próprio Programa Pânico, que permite deixar, por exemplo, 

a decisão da contratação de novos integrantes, dos quadros que permanecem no ar, do 

andamento da sua versão ao vivo e simultânea na web, nas mãos dos seus internautas, do público 

que o acompanha pela TV, ao mesmo tempo que o comenta no Twitter e entrega sua opinião, 

positiva ou não. Da mesma forma, em que se arrisca a incorporar diferentes formatos dentro do 

esqueleto da atração. 
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Após transitarmos por todas essas situações que desencadearam o estudo da 

convergência, partimos agora para a fase de metodologia e análise do nosso trabalho, que 

envolve um novo estudo sobre técnicas de entrevistas e edições, que por sua vez, norteiam nossa 

pergunta de pesquisa, visando esclarecer como se deu a influência da internet na produção de 

conteúdo dos tempos atuais.  

5 METODOLOGIA 

Seguiremos mais adiante com a parte prática e analítica. A priori, estudamos conforme 

recomendação dos livros de metodologias e técnicas de pesquisas na área da Comunicação, o 

uso e impacto da internet e suas variáveis. Logicamente, tratando-se da confluência de múltiplos 

meios, dando a devida prioridade ao cenário televisivo. As primeiras discussões do nosso 

trabalho objetivaram-se do ponto de partida que buscou compreender a respeito da dimensão 

da internet, suas limitações e estrutura, isto é, "como ela está organizada, qual o seu tamanho, 

quais seus mecanismos, recursos e [...] características" (YAMAOKA, 2009, p. 147) que 

influenciaram significativas mudanças em outras mídias, no decorrer dos anos. 

O método de pesquisa da Yamaoka (2009), é voltado para a utilização da web, como um 

ambiente de buscas de informações volumoso, de arquivos que são oferecidos numa quantidade 

consideravelmente maior, do que a sociedade possa consumir, e de acordo com o andamento 

de suas pesquisas, vai contrapondo ideias de alguns autores. Fugindo do ponto de vista traçado 

pela autora, fomos em direção aos estudos que colocaram em evidência o prestígio da mídia 

virtual em 2016. A enorme rede mundial de computadores “numa incessante metamorfose 

recebe novos servidores, novos conteúdos e novas tecnologias” (YAMAOKA, 2009, p. 147) a 

todo momento, assim, suscitando uma cadeia de inovações transmidiáticas. 

Essencialmente, abordamos conceitos (voyeurismo, consumidor ativo, produção de 

conteúdo, etc.) que contextualizaram o panorama convergente no Brasil e fora dele, discutindo 

o quanto à internet materializa novos fragmentos (YAMAOKA, 2009) comunicacionais e 

amplia suas ferramentas a favor dos internautas. Desenvolvemos ainda, com a apropriada 

orientação acadêmica, os conteúdos relacionados a história das mídias, ao período de 

convergência que entrou em discussão socialmente e das técnicas utilizadas pelos programas 

de TV, propondo uma aliança, tencionando manter um grau de relevância contínuo. Expomos 

o atual mundo digital em sua instância coletiva e apontamos o período em que o meio começou 

a criar um processo de confluência entre diversos veículos e o efeito colateral sobre eles. 

Daremos sequência ao trabalho, aplicando o método de leitura e análise de imagens, em 

duas edições de um quadro do Programa Pânico. Pretendemos com isso, legitimar as 
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transformações nos parâmetros técnicos da produção de conteúdo televisivo, influenciado pelos 

sucessos das estratégias na rede mundial de computadores, explorando o material de 

entretenimento com traços jornalísticos, desenvolvido e veiculado pela atração. Com o objetivo 

definido, selecionaremos os produtos audiovisuais, que serão retirados do quadro “Treta da 

Semana”, e devidamente justificados. A análise de imagens consistirá também, em propor um 

estudo da narrativa (COUTINHO, 2009), haja vista que o material bruto passa por uma 

sequência de inúmeros cortes nas falas dos personagens e tencionamos abordar a capacidade 

que a edição de vídeo exerce sobre eles. 

Conforme postula Coutinho (2009),   

 
[...] interessa à Análise da Imagem compreender as mensagens visuais como 

produtos comunicacionais, especialmente aquelas inseridas em meios de 

comunicação de massa: fotografias impressas em jornais, anúncios 

publicitários, filmes, imagens difundidas pela televisão ou ainda disponíveis 

na Internet (COUTINHO, 2009, p. 330-331). 

 

Observamos que foi a partir do novo modelo de montagem de um material audiovisual e 

da liberdade proporcionada pela confluência na mistura dos gêneros, almejando o resultado 

mais atrativo aos olhos do público, que os registros visuais em movimento (vídeos), 

estruturaram-se com modernos atributos à imagem televisiva (COUTINHO, 2009). Ainda 

segundo Coutinho (2009), Tânia Clemente de Souza, doutora em Linguística pela Unicamp, 

afirma que a imagem de TV possui uma linguagem que opera com intenção em se apropriar da 

interpretação para “direcionar os significados para o telespectador, já na edição, com o uso do 

áudio e dos cortes" (COUTINHO, 2009, p. 341).  

É justamente na “montagem que se realiza a formatação final [...]. Além do ritmo de 

exibição e sucessão de imagens, a realização dos cortes, a estrutura e forma do encadeamento 

das cenas, o uso de efeitos” (COUTINHO, 2009, p. 343). Contudo, empregaremos o elemento 

“dinamismo” extraído das formas técnicas de edição da internet, para apontar como a televisão 

atualmente não continua tão intrínseca quanto outrora, e que a produção de conteúdo 

proveniente do meio, é em grande parte estabelecida para fora dos muros do veículo, atingindo 

outros de caráter transmidiáticos. 

A intenção é seguir a linha de raciocínio delineada por Coutinho (2009), e analisar 

também, elementos visuais como, a forma de encadeamento dos registros, os movimentos 

(COUTINHO, 2009, p. 341), as trocas de cenários e principalmente, o traço energético 

(dinâmico) que acabamos de citar. É sabido que o desenvolvimento das tecnologias de 

computação gráfica e edição, possibilitaram cada vez mais a manipulação, dando poder de 



52 

 

criação e alteração para qualquer usuário da rede que se proponha a estudá-las, ocasionando 

mudanças de estilos narrativos (COUTINHO, 2009), como os vídeos postados por youtubers 

em suas páginas, que acreditamos serem a fonte de inspiração para o produto final do quadro 

“Treta da Semana”, que iremos analisar. 

 

5.1 O QUADRO “TRETA DA SEMANA” 

A condução do nosso trabalho de pesquisa é, em primeiro lugar, norteada pela discussão 

da convergência midiática, principalmente no período de vigência em que a internet começou 

a operar em conjunto com outras mídias de Comunicação. Em torno do Programa Pânico, o 

exemplo de confluência que decidimos usar como objeto-chave imerso em nossas palavras, é o 

quadro intitulado “Treta da Semana”, para ponderar uma análise das técnicas de edição de vídeo 

que o humorístico aplica no material final veiculado na televisão. O selecionamos, por ser o 

conteúdo que mais dialoga com a produção telejornalística, devido a elaboração de sonoras 

através das entrevistas, gênero muito empregado em programas de variedades como o 

humorístico (SOUZA, 2004), que nas edições do “Treta”, pautam a vida dos protagonistas. Tais 

entrevistas, são usadas para contrapor os argumentos de dois personagens envolvidos em 

alguma polêmica, garantindo uma atenção por parte do público, bem expressiva. Polêmica, 

qualquer que seja, que se torna prato cheio para uma audiência cativa.  

Como descreve Miller (2009), 

 
[...] mídia e, por vezes, o bom senso do cidadão reagem a programas e aspectos 

que são chamados “TV da baixaria”, “espetacularização da violência”, 

“vulgarização do sexo”. Brigas, crimes, erotização, nudez, cenas de sexo 

povoam novelas, telejornais, programas humorísticos, programas de denúncia 

(MILLER, 2009, p. 43) (Grifo nosso). 

 

Ressaltando o quanto a escolha de um tema escrachado pode exercer influência no meio 

e é sinônimo de público para algumas atrações. Rodrigo Scarpa (Vesgo ou Tubarãozinho) é o 

maior responsável pelas externas e sempre grava com a ajuda de um outro integrante do 

programa. Juntos, realizam uma espécie de investigação prévia, tendo, portanto, uma ideia do 

que vão perguntar (LAGE, 2005, p. 80) e ocasionalmente saem às ruas entrevistando populares, 

questionando-os sobre o que acham dos personagens, por fim, vão até os mesmos, para obter 

suas declarações, utilizando o “procedimento clássico de apuração de informações” (LAGE, 

2005, p. 73), através das perguntas e respostas. Inclusive, esse é um dos elementos oriundos do 

jornalismo, que estão presentes no quadro. Durante todo o desenrolar, os depoimentos coletados 
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vão entrando na tela, de acordo com a ordem definida pela edição do material, feita por um 

profissional da atração. 

Compreendemos e classificamos a entrevista implantada na realização do “Treta da 

Semana”, com base nas determinações de Lage (2005), caracteristicamente temática, ou seja, 

 
aborda um tema, sobre o qual se supõe que o entrevistado tenha condições e 

autoridade para discorrer. Geralmente consiste na exposição de versões ou 

interpretações de acontecimentos. Pode servir para ajudar na compreensão de 

um problema, expor um ponto de vista, reiterar uma linha editorial com 

argumento de autoridade (a validação pelo entrevistado) [...] (LAGE, 2005, p. 

74). 

 

De acordo com o autor, na produção das sonoras, é um ambiente controlado pela equipe 

e a presença física do personagem (LAGE, 2005) que conta como recursos facilitadores para 

uma melhor extração dos fatos ocorridos que os entrevistados têm a dizer. Lage (2005) acredita 

ainda, que suportes telefônicos ou até mesmo a própria internet, não são um conjunto de mídia 

que propiciam transparência, considerando-se que a grande quantidade de profissionais que 

perdem a espontaneidade quando escrevem (LAGE, 2005, p. 78) ou estão ao telefone, é bem 

vasta, resultando em respostas muito formais e pouco interessantes.  

No caso do Pânico na BAND, a informalidade está atada ao programa em todos os 

sentidos, bem como no quadro veiculado, sendo inteiramente produzido em um local neutro e 

com o personagem frente a frente ao integrante. Sobre o uso da web e do serviço móvel, 

motivarem a falta de naturalidade em ambas as partes, já não concordamos muito com o ponto 

de vista afirmado há onze anos atrás, julgando pela predisposição dos meios na forma de 

contato, que vai além do texto escrito em um email, por meio das videochamadas, por exemplo. 

Apesar de que ainda somos adeptos as entrevistas feitas pessoalmente, assim como o autor, que 

rejeita as conversas por telas de computadores.  

 

A proximidade física permite uma aferição de reposta – um feedback – rápida, 

visual e auditiva, corriqueira, a que nos acostumamos desde pequenos e que 

nos dá maior segurança. Os modelos de comunicação valorizam o efeito do 

ambiente partilhado pelos interlocutores e a que, numa conversa à distância, 

eles têm acesso parcial – limitado, no caso do computador, pela proximidade 

da câmara e sua imobilidade [...] (LAGE, 2005, p. 79). 
 

As entrevistas por sua vez, são gravadas, e diferente de outras mídias, como o rádio 

tradicional e o telefone comum, a singularidade é  
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[...] a presença da imagem do entrevistado, o que expõe bem mais, dada a 

importância da visão no processo de percepção de mensagens e atribuição de 

intenções. [...] a entrevista televisiva devassa a intimidade do entrevistado, a 

partir de dados como sua roupa, seus gestos, seu olhar, a expressão facial e o 

ambiente (LAGE, 2005, p. 87). 

 

Embora atualmente, tenhamos a nossa disposição a imagem do personagem sendo exibida 

ao vivo na internet, através das transmissões em programas de rádios, como ocorre com o 

Pânico, salvo as exceções em que são realizadas entrevistas via ligações usuais. E também, das 

próprias videochamadas, feitas por redes sociais como Facebook, Twitter e Skype, na qual 

podemos assistir ao personagem dando o seu depoimento e não somente, ouvi-lo.  

A imagem, é um dos principais elementos da modernidade, que cresceu em importância 

com o advento da revolução digital, provocando mudanças na edição técnica, na estética da 

montagem, no uso dos sons (sonoplastia, trilha, áudio ambiente, etc.), e ainda, proporcionou a 

implantação de formatos didáticos (DANCYGER, 2007), misturando vários gêneros 

televisivos, influenciando novos perfis de produção, novos traços de finalização, derrubando 

padrões antes estabelecidos. Dancyger (2007), historiador e especialista em edição (ao que ele 

denomina como montagem) cinematográfica e de vídeo em geral, vem publicando desde 1993, 

exemplares que exploram as técnicas de organização de produções audiovisuais, que 

atravessam a linha do cinema e podem ser utilizadas na formatação de programas da TV. O 

autor ressalta o valor do processo de pós-produção, fase em que o montador precisa encontrar 

um ritmo que dialogue com a linguagem do público que almeja, e ao mesmo tempo, tenha a 

intenção de todos os envolvidos, por trás do projeto, inclusive, a do diretor, que por si só, já é 

dono de uma personalidade “x”.  

No caso de um programa de humor, compreendemos suas colocações da seguinte forma: 

o Pânico tem como diretor geral, Alan Rapp, descrito na mídia como carrasco, de personalidade 

forte, e com um interesse de comicidade peculiar, ora engenhoso, ora grotesco. Já esteve no 

centro de vários desligamentos dos integrantes da atração, por divergências criativas. Sua 

linguagem televisiva são abordagens inspiradas em um programa de TV americano, chamado 

Jackass, exibido inicialmente pela MTV, originando mais de cinco filmes, anos depois. A série, 

por sua vez, apresentava um amontoado de cenas, com o elenco realizando atividades 

asquerosas, algumas delas, os colocavam em perigo real e muita bizarrice. Foi aclamada nos 

EUA, chegando a ter seus telespectadores repetindo as ações dos integrantes, mesmo com a 

tentativa frustrada da emissora em pedir que não refizessem as insanidades em casa. 

O Pânico na BAND montado pelos olhos do Rapp, sempre coexistiu em paralelo com a 

atração americana, inclusive, chegaram a gravar juntos e fazerem as loucuras que justificam ser 
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“em prol do humor”. Atualmente, essa característica no programa ainda está vigente, tendo em 

vista a permanência do diretor. Já o emprego das técnicas de pós-produção, passaram a ter uma 

montagem bem mais dinâmica do que diz respeito aos seus anos iniciais. Os editores de vídeos 

da atração, agora trabalham com uma dose de detalhes técnicos, parte deles provenientes da 

internet, estabelecendo uma nova fórmula de montagem entre a linguagem do diretor e do 

editor. Sem esquecermos da própria produção, colaborando com modernas ideias, que 

asseguram uma mistura de gêneros mais acessíveis, bem como ocorre com suas esquetes. 

A edição por si só já tem muita valia para o produto final de qualquer segmento. O 

montador é crucial no desafio de atingir a ideia narrativa de qualquer projeto e pode, por 

exemplo, mudar o significado original de qualquer produção, alterando planos (DANCYGER, 

2007, p. XX), invertendo falas, fazendo cortes capazes de entoar interpretações diferentes das 

planejadas, etc. Com nosso objeto de análise, o quadro “Treta da Semana”, evidenciamos um 

padrão de edição muito peculiar ao que é realizado nos materiais publicados na rede, por tal 

motivo, acreditamos que a confluência não chegou nos outros meios apenas como forma extra 

de se obter informação em outras lugares, mas sim, no processo de produção e montagem do 

conteúdo e nas possibilidades criativas que são potencializadas de maneira constante, 

especialmente quando algo na web, consegue atingir uma atenção forte e é compartilhado com 

bastante frequência, através das redes sociais e afins. E ainda, atribuímos o fato da edição ter o 

poder de passar a mensagem correta, por meio das decisões do montador. 

 
As escolhas da montagem variam da contínua apresentação do material à 

alteração de sentido do mesmo material. Montadores também têm a 

oportunidade de mostrar o material da maneira mais emocional possível. A 

emoção por si mesma forma, cada vez mais, o sentido (DANCYGER, 2007, 

p. XX). 

 

Sendo a emoção, aspecto presente na produção do próprio “Treta”, que trabalha 

justamente, com a rixa entre duas personalidades envolvidas em uma polêmica, como já 

mencionamos.  Outro ponto importante, é a relação de continuidade presente no quadro, com 

uma quantidade considerável de cortes no material bruto, que por experiência própria, 

descrevemos como uma prática árdua, que requer horas e atenção, no momento da 

decupagem. 

 

                                                           
 Decupagem é a delimitação das partes/cenas mais importantes, usadas no produto final. 
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5.2 A IMPORTÂNCIA DA EDIÇÃO TÉCNICA 

No início do século XX, as discussões sobre as mudanças dos meios eram acentuadas 

entre os veículos de comunicação: o processo de edição e as formas de produzir conteúdo, 

entravam em transição e junto com a ascensão dos computadores, veio uma série de mudanças 

tecnológicas que modificaram bastante, por exemplo, a prática do jornalismo (LAGE, 2005) e 

impactaram também na montagem (edição) dos materiais audiovisuais. Dancyger (2007) 

destaca algumas transformações, das quais hoje estamos mais familiarizados. 

 
Na pré-produção, o programa de computador está disponível para a pré-

visualização das cenas. As possibilidades de uso da cor e do cenário, a 

essência da animação por computador, aprofundam [...] elementos potenciais 

da imagem. Durante a produção, a edição [...] possibilita a rápida reunião de 

planos [...]. Na pós-produção, é possível para o montador consolidar em seu 

trabalho a edição de som, a edição da imagem, a mixagem sonora, os efeitos 

especiais [...] (DANCYGER, 2007, p. 455). 

 

Outra função que o programa de edição trouxe, foi a possibilidade de extração em 

diversos formatos. Beneficamente, viabilizou o trabalho de montagem com todo o material em 

uma única tela e diminuiu a quantidade de tempo de conclusão dos produtos. Antes, tudo era 

mais complicado, os cortes, por exemplo, eram feitos com grandes máquinas, necessitavam de 

dois ou mais televisores e profissionais. Os diretores de TV e cinema, gravavam tomadas 

inteiras, para evitar o excesso de mão de obra. Atualmente, novas técnicas foram estabelecidas, 

utilizam a criatividade e inovam o tempo todo. Os editores não-lineares de som e vídeo, 

passaram a trabalhar em conjunto com a internet, gerenciando banco de dados e tendo acesso a 

melhores métodos de produção (LAGE, 2005). 

Com isso, a internet também passou a ser uma ferramenta de trabalho e de projeção de 

filmes e conteúdos televisivos. Houve então, a rapidez no consumo das mídias e a interatividade 

ganhando forma no mundo contemporâneo. A estética também foi um aspecto que entrou em 

discussão, devido a sua característica de estabelecer novos layouts para os formatos vigentes e 

alterar a maneira de contar histórias, para suprir os desejos dos seus destinatários. “Esse novo 

ambiente, a oportunidade de afastar-se da forma narrativa linear e experimentar estilos 

narrativos é simplesmente um fato da era digital” (DANCYGER, 2007, p. 459), um fato 

transparente da convergência. Brecha essa, que possibilitou aos programas de TV, 

principalmente os de entretenimento, uma mistura de gêneros, como constatamos no Pânico. 

Quatro princípios, de acordo com Dancyger, regem a montagem final de uma produção, 

seja ela cinematográfica ou uma atração de TV, essas são: continuidade; ritmo; sonoridade e 

clareza; som e som criativo. Vamos agora estudá-las, objetivando uma rápida análise direta com 
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o quadro “Treta da Semana” e o Programa Pânico. Em primeira instância, após a fase de 

gravação concluída, o material bruto entra no processo de decupagem e em seguida, no de 

junção dos planos. Em alguns casos, o editor de vídeo faz todo o trabalho sozinho e em situações 

específicas, conta com a supervisão de um diretor. É nessa etapa que se decide o que realmente 

vai pro ar e quais planos são necessários para não quebrar a continuidade do quadro, ou seja, 

não dificultar a interpretação dos fatos. A intenção é evitar qualquer tipo de confusão 

(DANCYGER, 2007), que venha a causar nos telespectadores e internautas, uma iminente 

evasão. 

O maior desafio do montador é voltado para a quantidade de cortes em precisão, que são 

realizados no que chamamos de ilha de edição. “O corte [...] suave é o primeiro objetivo do 

montador” (DANCYGER, 2007, p. 400), principalmente quando existe material gravado em 

mais de uma câmera, o que não é o caso das duas edições do quadro, que analisaremos mais à 

frente, pois, percebemos que contam apenas com o trabalho de um cinegrafista, sem o uso do 

tripé, ferramenta que proporciona uma maior estabilidade da imagem, deixando a mesma 

estática. Não sabemos ao certo qual é o programa usado pela produção do Pânico, para editar 

o material, porém, temos avaliado previamente as imagens iniciais do “Treta da Semana”, e 

identificamos que alguns movimentos de câmera são feitos manualmente pelo profissional das 

filmagens. 

Após os primeiros cortes, é essencial trabalhar na qualidade deles, decidindo quantos 

planos serão usados no decorrer da produção audiovisual, ou seja, definir o ritmo perfeito para 

a atração, na intenção de que crie um diálogo com todos os seus subprodutos. O ritmo no caso 

do Pânico, é o responsável pelo dinamismo e narrativa apressada, justamente por ser um 

programa de humor, que foge do serialismo, das cenas mornas, cansativas, possuindo vários 

insights. “Quando [...] tem um ritmo apropriado, a montagem parece ser sem emenda, e 

ficamos envolvidos com os personagens [...]” (DANCYGER, 2007, p. 416). O ritmo também 

ajuda ao telespectador na compreensão do ambiente. Importante ressaltar, que esse recurso 

também é princípio indispensável para a montagem dos vídeos publicados pelos youtubers, em 

seus canais e é uma das justificativas da nossa análise ter conexão com a edição da web.  

“Um elemento do ritmo é o tempo de cada plano” (DANCYGER, 2007, p. 414). Isso 

ocorre, por exemplo, quando os entrevistados aparecem em plano aberto, e em questão de 

segundos, passam para o plano médio e na mesma rapidez, retornam para o plano de origem. 

Tudo através das habilidades do cinegrafista. É neste exato momento, de troca rápida dos 

                                                           
 Insights: capacidade de rápido discernimento, denominado também de “sacadas humorísticas”. 
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planos, que o personagem/entrevistado é creditado no vídeo. O tempo em que a narrativa é 

interrompida para inserção de imagens da internet, ou piadas resgatadas da própria atração, é 

outro fator de dinamismo contido. Algo que já faz parte caracteristicamente das produções do 

programa desde seu nascimento e que, até hoje, causam uma certa surpresa, pois os 

telespectadores nunca sabem exatamente quando será introduzida uma piada pronta no meio de  

uma fala, etc. 

Uma outra preocupação primordial atribuída ao editor de vídeo é a realização de uma 

montagem clara e coesa, que não distorça o real significado das mensagens gravadas e que 

garanta uma unificação com os cortes e mudanças do som, sem haver estranheza, sem grosseria. 

De acordo com Dancyger (2007), na 

 
[...] montagem de imagem, o primeiro corte inicia o processo de clareza na 

narrativa. O objetivo no final do primeiro corte da imagem é uma narrativa 

clara na qual a encenação e a progressão da história sejam avaliadas. O 

objetivo do primeiro corte da montagem de som é equivalente: alcançar a 

performance mais crível e o sentido progressivo da história (DANCYGER, 

2007, p. 425). 

 

A clareza e a sonoridade são juntas, o terceiro princípio correspondente as atividades de 

um montador. Qualquer produção, mesmo que possua uma abordagem subjetiva, precisa tomar 

cuidado com os exageros. Para o “Treta da Semana”, uma distorção ou falta de clareza, 

desestruturaria toda compreensão e proposta do quadro. Não faria sentido o prefácio que 

apresenta uma explicação da “polêmica da semana”, só ser veiculado após as entrevistas dos 

populares e dos próprios personagens envolvidos, por exemplo. O som, também é um regulador 

emocional e de interpretação fundamental para o produto que será veiculado em qualquer 

plataforma, que por sua vez, é encarregado de identificar a apreensão e enfatizar os momentos 

controversos das falas de todos que aparecem no vídeo. 

O Programa Pânico já foi alvo de muitas críticas na internet. Em 04 de outubro de 2015, 

voltava a exibir o quadro de sucesso chamado “Igreja do Poderoso”. Após uma série de 

divergências criativas e bloqueios dos seus personagens, o ator e humorista Eduardo Sterblitch 

iniciava o que parecia ser uma nova fase da esquete, que não chegaria a ter uma segunda edição. 

Entre as reclamações, além da perda de identidade, que não agradou aos fãs como nas edições 

anteriores, muitos internautas queixaram-se no Twitter, que a qualidade do som estava horrível, 

de difícil compreensão e ainda, apontaram o desgosto do protagonista do quadro com a atração.  

Nas semanas seguintes, Sterblitch, que costumava acompanhar todo o processo de 

produção, roteirização e montagem do seu trabalho, se demitia do Pânico na BAND, em função 
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da permanência do diretor Alan Rapp. Neste evento isolado, enxergamos que a culpa não deva 

ser atribuída apenas ao editor, pois a produção entregou um material bruto com péssimo som, 

que consequentemente acarretou na falta de clareza, identificada pela audiência e não é possível 

fazer milagres com um produto de baixa qualidade. Tais aspectos fizeram com que o público 

perdesse o envolvimento, culminando no cancelamento da “Igreja do Poderoso”.  

Salientamos o elementar para as produções audiovisuais: sem nitidez, transparência e 

falta de atenção as disposições dos diálogos, efeitos sonoros e quais tipos de música agregar ao 

programa (DANCYGER, 2007), é certeira a rejeição pelo público, que não costuma pensar duas 

vezes na hora de abandonar uma atração. Na realidade, tem que haver um trabalho em equipe 

muito bem estruturado, já que é natural um outro profissional ficar responsável pela mixagem 

de som e escolha das trilhas sonoras, outro pelo acervo dos conteúdos antigos que serão 

reutilizados e assim por diante. O editor de som, por exemplo, seleciona vários sons, que irão 

ajudar na contagem da narrativa, chamados de background (DANCYGER, 2007), um outro 

alguém fica encarregado da parte criativa das trilhas, ou seja, cada etapa do processo de 

montagem, quando bem organizada, ajuda consideravelmente num bom trabalho de edição 

final. 

No quadro “Treta da Semana”, o diálogo é o protagonista da narrativa, o que encaminha 

a informação por trás do evento polêmico que envolve duas partes individuais, aos 

telespectadores que o assistem na TV e aos internautas que o acompanham na internet, porém, 

sua montagem não é finalizada com o áudio das entrevistas, nu e cru, obviamente, e além de 

possuir a inclusão dos sons de efeitos, é composto pelo quarto elemento da edição: os sons 

especiais ou sons criativos como denomina Dancyger (2007). Segundo o autor, as trilhas 

sonoras representam “a criação do sentido de credibilidade” (DANCYGER, 2007, p, 435) de 

uma obra, dão a entender o estágio emocional dos personagens, no momento em que estão 

relatando algo. Logo no início de uma das edições que analisaremos, no mesmo instante em 

que o integrante Daniel Peixoto (Alfinete) explica a “treta” que permeia entre um apresentador 

de TV e sua emissora, uma música de suspense é inserida como pano de fundo, para representar 

a dramatização do caso e enfatizar o tom de discórdia. Um diferencial: a quantidade de nuances 

sonoras. O montador não permite um espaço muito longo para uma única trilha ficar no ar e 

muda na mesma rapidez em que os integrantes alteram do reflexo de seriedade, para o lado 

cômico e jornalístico (investigativo, etc.). 

Dancyger (2007) cita ainda a preocupação que o editor de som tem, em realizar um 

trabalho coeso entre dois paralelos: o “realismo físico” e o “realismo emocional” 

(DANCYGER, 2007, p. 437). O realismo físico estaria voltado para uma atenção aos sons 
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fisicamente naturais, como por exemplo, o barulho que uma maçaneta faz, quando alguém abre 

a porta. Já o emocional, pode ser uma música instrumental tocada ao piano, de fundo, no enterro 

de um personagem, constituindo a veracidade da tristeza na cena. “O som é agora uma adição 

artística ao repertório da experiência [...] para o vídeo” (DANCYGER, 2007, p. 485). O 

Programa Pânico, por sua vez, é inteiramente desenvolvido pelos dois aspectos, e por vezes, 

se utiliza até de efeitos sonoros físicos, para ajudar o público a compreender algo que o 

entrevistado não soube deixar totalmente explícito. Em determinadas situações, constituísse um 

interesse pela atração, por habituar-se ao som. 

Após conhecermos os princípios da edição e sua importância, iremos seguir adiante com 

a parte objetiva do nosso trabalho de pesquisa, que visa analisar duas edições do quadro “Treta 

da Semana”, em parte dialogando com o método de análise e aspectos técnicos de Coutinho 

(2009) e demais autores, em parte aplicando a nossa experiência própria, visando comprovar os 

traços similares da montagem realizada na TV, com influência dos materiais desenvolvidos 

para a internet. No decorrer, faremos ainda, algumas ponderações sobre o modo de produção 

empregado no humorístico, que possui uma linha de narração própria desde seu nascimento e 

ao mesmo tempo, foi obrigado a retrabalhar suas técnicas, de acordo com as novas regras 

emergentes da convergência midiática. 

6 ANÁLISE 

O Programa Pânico como uma atração de entretenimento, sempre coexistiu com uma 

linha de edição energética, com uma quebra de narrativa que para a televisão foi uma novidade, 

devido ao trabalho realizado com decisões criativas, impactando no aspecto técnico, lhe 

rendendo bons frutos de audiência. Não acreditamos que o humorístico tenha se destacado em 

razão apenas do seu caráter rudimentar, tendo em vista que um conjunto de fatores contribuíram 

para que Antônio Carvalho e Emílio Surita consolidassem a marca, através não só, dos seus 

integrantes, bem como de todo o seu trabalho técnico.  

Com o advento da internet, da produção de materiais voltada para a plataforma virtual e 

da ascensão dos youtubers, a TV enxergou o potencial na fórmula (edição) desenvolvida por 

essas novas fontes de conteúdo e as incluíram em sua programação. No caso do Pânico na 

BAND, que já possuía um modo próprio de elaborar o miolo do que era veiculado na TV, cruzou 

involuntariamente, assim como os demais meios, pelo processo de confluência e se reorganizou. 

Em um primeiro momento, acreditamos sim que o humorístico tenha sido fonte de inspiração 

para a formatação de diversos canais no YouTube, em virtude da semelhança de montagem de 

vários deles com a atração, não obstante, a internet é um espaço que colabora com a liberdade 
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criativa muito mais que a programação televisiva, e em um segundo momento, alcançava um 

patamar que outrora pertencia a outros meios. O cenário se invertia! 

Em entrevista realizada por email, Lucas Maciel, integrante do Pânico, que como já 

citamos, é o apresentador da versão do humorístico na web, relatou, “acho que os programas de 

TV estão experimentando essa integração com a internet, é tudo muito novo e ainda está se 

descobrindo qual o melhor jeito de usá-la”. É nessa afirmação rodeada com um certo achismo, 

que ponderamos o início da nossa análise, pois, já vimos o quanto o Pânico testou essa 

integração mencionada pelo integrante, e hoje, continua com sua narrativa, porém, com uma 

edição bem mais detalhista e dinâmica, tais quais podemos assistir em vídeos produzidos para 

a internet. Sendo assim, o terceiro momento se configura com um tom de reciprocidade, no 

qual, o modo de produção e montagem da TV e da rede de computadores são mesclados, 

certificando a confluência no produto final veiculado na televisão.  

Como já apontamos, nosso objeto de análise é o quadro “Treta da Semana”, escolhido em 

razão de ser uma esquete com traços jornalísticos, que envolve investigação, entrevistas e 

decupagem. A primeira edição que iremos analisar, foi exibida no dia 1 de maio de 2016, com 

o integrante Daniel Peixoto caracterizado de Brittão Júnior, sátira do jornalista Britto Júnior, da 

Rede Record e Carlos Silva imitando o Geraldo Luís, também apresentador da emissora. Nossa 

análise consiste em três etapas: narrativa, imagem e som. Será a partir da correlação dos três 

estágios, que iremos explicar a montagem técnica do quadro em questão. 

 

6.1 NARRATIVA DO “DRAMA DO GERALDO” 

O quadro tem início com o integrante Daniel Peixoto explicando do que se trata a treta da 

semana, que na ocasião, é sobre a decisão da Rede Record de tirar do ar, o apresentador Geraldo 

Luís do comando do programa Domingo Show, após uma insatisfação do profissional com a 

edição final de um material que foi veiculado pelo dominical. 

Com a reclamação ao vivo, os executivos da emissora o puniram, o substituindo pelo 

jornalista Luiz Bacci e seu contrato quase foi rescindido. Após o breve esclarecimento e o tom 

de investigação estabelecido pelo Peixoto (trajado de Brittão Júnior), ocorre a primeira quebra 

na imagem com um trecho retirado da internet, do exato momento em que o comunicador faz a 

objeção ao vivo, contextualizando a veracidade do fato. 
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Figura 13: “O Drama de Geraldo” é o tema desta edição do “Treta da Semana”. 

 

Em 00:00:38 segundos, nos deparamos com o primeiro insight, ou seja, uma “sacada 

inteligente” característica do programa, o primeiro estalo. O integrante Carlos Silva já imitou o 

apresentador Geraldo Luís em externas anteriores para o Pânico, e uma dessas matérias, é 

encaixada com um corte preciso, unindo as palavras finais do discurso do Geraldo com o do 

seu imitador. Enquanto um inicia a frase “pelo amor”, o outro finaliza “de Deus”. 

Originalmente, o apresentador disse, “pelo amor que eu tenho por essa emissora”. Essa técnica 

é bastante usada pelo programa, que com um humor ligeiro, consegue acoplar situações 

diferentes e garantir a mesma mensagem narrativa, sem dificultar a compreensão. Para quem 

acompanha o programa, o insight torna-se motivo de admiração e ainda propaga a lembrança 

do conteúdo que foi exibido tempos atrás, causando uma eminente hiperlinkagem. 

 

 

Figura 14: Momento em que o insight acontece (00:00:37 e 00:00:38 segundos). 

 

A polêmica da semana não envolve somente o apresentador e o jornalista Luiz Bacci, seu 

substituto. O motivo do Daniel Peixoto está imitando o Britto Júnior, é em razão do também 

jornalista ter comemorado nas redes sociais a punição aplicada pela Record no Geraldo Luís. A 

intenção é suscitar o máximo de discussão sobre o assunto. O quadro segue com o momento 
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que no jornalismo chamamos de “fala povo”, em que os integrantes vão entrevistar populares e 

funcionários da emissora, colher suas visões sobre a “dança das cadeiras”, como afirmou 

Peixoto no início da matéria e a partir da edição, contrapor os argumentos coletados. Mas antes, 

uma outra quebra na imagem é feita, com a inserção do Bacci comandando o Domingo Show, 

uma semana após a saída do antigo apresentador. As quebras são muito características da web. 

Juntos, os membros do Pânico entrevistam admiradores que estão na porta da emissora e 

um morador de rua que narra a história de três meses vivendo numa rodoviária, e que de vez 

em quando recebe lanches da apresentadora Ticiane Pinheiro e ajuda do próprio Luís. As 

sonoras dos populares são intercaladas com as dos artistas que estão chegando a Rede Record 

para gravar alguma atração. Roberto Leal aparece e logo em seguida, um novo corte para uma 

antiga entrevista em que o cantor deu ao programa é inserido na tela. Durante a fala do Gustavo 

Sarti, contratado como consultador de imagem e moda da Record, imagens do Geraldo Luís no 

momento da reclamação são exibidas. O próximo artista a comentar sobre o assunto é o Marcos 

Mion, apresentador do programa Legendários, seguido pelo jornalista César Filho.  

Um dos motivos de selecionarmos a edição do dia 1 de maio para análise, é devido a 

confusão ter sido gerada justamente pela falta de trabalho em conjunto do apresentador e do 

editor do material. Em seus argumentos, César Filho expõe determinada situação, na qual o 

jornalista idealiza um modo de montagem para o produto final e o profissional de edição, outro. 

O que resultou na divergência criativa exibida em rede nacional. “Muitas vezes ajuda, salva 

uma matéria, ou atrapalha”, afirma. E conclui elogiando o trabalho de edição realizado pelo 

Pânico na BAND, entre 00:02:55 e 00:03:10, são três introduções de quebra de imagem, 

semelhantes com as que citamos no momento 00:00:38 segundos de vídeo. 

Em 00:05:20, o apresentador do policialesco Cidade Alerta, também exibido na Rede 

Record, Marcelo Rezende, que está por dentro do assunto e amigo pessoal do Geraldo Luís, é 

colocado na matéria e logo se propaga uma impressão de suspense. O jornalista mantém-se boa 

parte da entrevista calado e estático, preservando a polêmica apenas para os bastidores e em 

respeito ao colega de emissora. A edição do dia 1 de maio foi fragmentada em duas partes, 

recurso utilizado para segurar a audiência até o fim do programa. No final da primeira parte, 

Daniel Peixoto (Brittão Júnior) e o Carlos Silva (Geraldo Luís) vão até um hotel em que o cantor 

Wesley Safadão está hospedado, lá se encontra o Luiz Bacci, que foi justamente fazer uma 

entrevista exibida no primeiro dia no comando do Domingo Show. Um detalhe curioso: o 

dominical vai ao ar das 11h até as 15h30 da tarde e o Pânico, que foi ao ar por volta das 21h do 

mesmo dia, utilizou imagens do Bacci já na apresentação, ou seja, a montagem do quadro “Treta 

da Semana”, foi finalizada poucas horas antes de ser exibida na televisão. 
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O quadro dá continuidade com os integrantes correndo atrás do carro do Luiz Bacci, 

chegando ao hotel, que a princípio se nega a falar. Logo após, uma nova quebra de imagem, 

com o Rodrigo Scarpa (Vesgo ou Tubarão), afirmando para o jornalista que ele “irradia 

confusão”, em uma matéria passada. O corte retorna com uma segunda tentativa de colher os 

argumentos do apresentador. Uma confusão é instaurada entre os membros do Pânico e os 

seguranças do local. A primeira parte da esquete chega ao fim. O segundo momento do “Treta” 

retoma com uma rápida recapitulação, técnica presente nos seriados e que ajudam aos 

telespectadores atrasados, a não ficarem totalmente perdidos.  

Diante da pressão, Luiz Bacci decide parar o carro e concede entrevista ao Pânico. O 

apresentador expressou felicidade ao citar o desafio de comandar um programa dominical e que 

estava apenas seguindo as determinações da emissora. No exato momento em que diz a palavra 

auditório, um corte rápido é inserido com uma imagem de uma plateia que pela aparência, 

julgamos ser de no máximo, três décadas passadas. Sobre o companheiro de trabalho, absteve-

se, argumentando ser seu amigo. Mais seis cortes são inseridos e a matéria é finalizada dando 

a impressão de que irão em busca de fazer uma entrevista com o apresentador punido. Temos 

então, um material com proposta narrativa energética (assim como os conteúdos produzidos 

para a rede mundial de computadores), com diversas inserções de imagens e links inteligentes, 

que dialogam diretamente com a mensagem e serve de complemento. 

 

6.1.1 Imagem 

A primeira percepção de um editor de vídeo quando assiste ao Pânico e já está 

acostumado com o material que é apresentado na internet, é o traço dinâmico na montagem 

presente nas duas plataformas. Um vício técnico dos vídeos de youtubers é o uso de diversos 

planos, em questão de segundos passam do geral para o médio, passeiam pelo close, zoom in, 

zoom out, etc. Com o humorístico notamos uma distinção em relação ao “Treta da Semana”, 

que diferente da câmera estática, estabilizada dos canais da web (salvo as ocasiões em que 

gravam no modo selfie, com a filmadora ou celular em mãos), são executados pelo cinegrafista 

manualmente, ou seja, o profissional adianta o trabalho do montador nesse quesito, quando no 

momento do registro, já aplica as alterações de enquadramento.  

A estratégia por sua vez, garante a fixação do olhar humano no conteúdo, que é altamente 

energético, rápido, assim como tudo que a internet permeia. Um grava com uma câmera parada 

em um tripé e o outro, com o equipamento no ombro do profissional, manuseado pelo mesmo, 

porém, a essência da técnica mantém-se. 



65 

 

Observamos que no início da matéria o integrante Daniel Peixoto (Brittão Júnior) 

encontra-se no primeiro plano (PP) e nos dois segundos seguintes, ocorre a impressão de que o 

cinegrafista se afastou do local que estava posicionado. Na verdade, o operador de câmera 

apenas usou o recurso de zoom do próprio equipamento e manualmente realizou a ação, 

causando a sensação de distância, e assim encaixando o repórter no segundo enquadramento, 

conhecido como plano médio (PM), que por sua vez, situa o indivíduo na tela, um pouco acima 

da cintura. Note pela figura acima que na imagem da esquerda conseguimos ver bem a canopla 

do microfone com o logotipo da Bandeirantes e na imagem da direita, contemplamos bem mais 

a sua mão. 

 

 

Figura 15: Esquerda (00:00:01 segundo) [PP] e Direita (00:00:03 segundos) [PM]. 

 

Nos vídeos virtuais, a mesma técnica de aproximação de imagem e consequentemente 

de mudanças de planos, é muito corriqueira. A única diferença como já citamos, é a câmera 

estática, tendo em vista que youtubers gravam geralmente sozinhos em seus quartos, por essa 

razão, é somente na montagem final usando um programa de edição de vídeo, que é possível 

realizar a troca rápida dos planos. O mesmo recurso é usado em diversos momentos, conferimos 

a olho nu, um total de 122 aproximações em zoom in e zoom out, um deles, por exemplo, quando 

o gerador de caractere (GC), entra na tela identificando o artista entrevistado. Note a diferença 

dos planos na imagem abaixo, com o cantor Roberto Leal. A primeira imagem com o 

enquadramento que nos possibilita enxergar melhor os integrantes e na segunda, vemos apenas 

a ponta do microfone do Daniel Peixoto. Tudo ocorre em questão de segundos. 
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Figura 16: Esquerda (Plano Geral) e Direita (Primeiro Plano). 

 

O corte de ajuste é um outro aparato da edição bastante usado na montagem final de 

vídeos na internet, que encontramos no produto final do “Treta”. O corte de ajuste consiste em 

minuciosamente, o profissional retirar a maior quantidade de intervalos ociosos existentes na 

fala tanto dos repórteres como dos entrevistados, afim de evitar que o material se torne 

cansativo. No jornalismo, a técnica é usada apenas de vez em quando para as sonoras dos 

personagens, já que o restante do som, é composto por OFFs (texto pronto, gravado em estúdio) 

e quando é necessário expor apenas o que de mais importante a fonte relatou. Quando ocorre a 

primeira quebra narrativa, momento em que as imagens do apresentador Geraldo Luís 

desabafando ao vivo, interrompe a fala do integrante, ocorrem também vários cortes de ajustes. 

De 00:00:15 segundos a 00:00:37 segundos, são exatos 12 cortes em 22 segundos. Além 

de agilizar a fala do Luís, o uso do corte de ajuste garante a redução do tempo. Colhemos o 

depoimento original com as pausas, intervalos para respiração, etc., e contabilizamos 47 

segundos, 25 de diferença. 

A decupagem do material de entretenimento do Pânico e da web é tão detalhista e 

semelhante, que durante os doze minutos de exibição do quadro contamos 88 cortes de ajustes. 

Um trecho da entrevista que realizamos por email com Lucas Maciel, o integrante do programa 

diz o seguinte: “trabalhamos com uma edição mais engraçada, que quebra a narrativa pra inserir 

piadas a todo o tempo, que prefere a graça do que a qualidade de imagem muitas vezes”, 

característico da atração. Vezes entram na tela imagens de época, vezes imagens do próprio 

humorístico, com temáticas culturais, etc. Tais quebras surgem a todo momento. 

A primeira delas, citamos anteriormente, em 00:00:15, reclamação ao vivo do Geraldo 

Luís, imagens retiradas da internet; 00:00:49, imagem do Instagram do apresentador Britto 

Júnior “comemorando” a punição do colega; 00:00:58, Luiz Bacci no comendo pela primeira 

vez do Domingo Show; 00:01:17, vinheta do quadro com o tema “O drama de Geraldo”; 

00:01:44, cantor Roberto Leal dando entrevista ao Carlos Henrique de Andrade, conhecido 
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como Charles Henriquipédia, em uma matéria passada; 00:02:18, repete imagem do desabafo 

do apresentador; 00:02:56, sonora com um popular; 00:03:04, imagem do integrante Márvio 

Lúcio em externa antiga; 00:03:10, imagem do integrante Marcos Chiesa; 00:03:20, repete 

imagem do desabafo do Geraldo Luís; 00:04:02, repete imagem do Instagram do Britto Júnior, 

00:04:18, repete imagem do Luiz Bacci apresentando o programa; 00:06:36, vinheta do quadro 

com o tema “O drama de Geraldo”; 00:07:32, Rodrigo Scarpa entrevistando Luiz Bacci em uma 

matéria passada; finaliza primeira parte do “Treta da Semana”. 

Na segunda parte, em 00:01:47, imagem do Bacci comandando o Domingo Show, 

00:01:53, imagens de um auditório de época; 00:02:37, integrante Carlos Henrique em externa 

antiga; 00:03:04, imagens do Bacci apresentando o Balanço Geral; 00:03:11, auditório de 

época; 00:03:15, tutorial retirado da internet; 00:03:25, repete imagem do tutorial; 00:03:30, 

mais uma vez é inserida imagem do tutorial retirado da web; 00:04:19, vinheta do quadro com 

o tema “O drama de Geraldo”, fim do quadro. Um total de 23 inserções com poucos intervalos, 

que resultaram num produto ágil e leve de se assistir. Perceba também, que todos os elementos 

que citamos, ocorrem simultaneamente enquanto a matéria está sendo exibida na TV ou 

assistida na internet. 

Após analisarmos enquadramentos, conjuntos de planos e registros, movimentos, a 

narrativa e a mensagem, seguimos brevemente com o último aspecto delimitado por Coutinho 

(2009), que é o fundo, composição da imagem. As gravações aconteceram em dois momentos, 

durante o dia e na segunda parte, durante a noite. Apenas dois cenários foram utilizados nesta 

ocasião da edição do dia 1 de maio, o primeiro sendo a porta de entrada da Rede Record e o 

segundo, o hotel no qual o apresentador Luiz Bacci foi entrevistar o cantor Wesley Safadão. A 

importância de mencionar os locais na análise, é devido a contextualização que aplicam na 

matéria, comprovando os fatos e gerando a credibilidade. O aspecto presente no “Treta da 

Semana” é, por assim dizer, um elemento que se baseia no eixo jornalístico, preocupado com 

ambientar a ação, visando a fidelidade dos acontecimentos. 

 

6.1.2 Som (trilha) e efeito 

Os efeitos auditivos e a trilha sonora são dois recursos característicos e indispensáveis 

para a edição de vídeo, principalmente naqueles que se propõem ao gênero entretenimento na 

web ou na TV. É necessário um diálogo minucioso entre as imagens assistidas com o que se 

está ouvindo, tendo em vista o risco de publicar na internet ou veicular na televisão, um material 

defasado e pouco interessante ao público. As trilhas e os efeitos sonoros são datados da época 

de 1941, com o surgimento das radionovelas no Brasil (CHAVES, 2007), que narravam suas 
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histórias com o auxílio de sons improvisados, representando a autenticidade dos 

acontecimentos. Tais ferramentas também são consideradas imprescindíveis para a inclusão 

social de deficientes visuais, que conseguem descrever o contexto da narrativa ficcional da qual 

não conseguem acompanhar pelas imagens, através do que ouvem. O som é um complemento 

crucial da montagem e está atado a mensagem do produto final. 

Os editores de vídeo dos canais dos youtubers, trabalham sempre com um agitado 

processo de união das imagens e do áudio, e cada som ou efeito, simboliza o estado emocional 

da fala do interlocutor e assim como no “Treta da Semana”, abre espaço para quebras de 

narrativas que não são aplicadas somente com o que vemos na tela e sim, com o que estamos 

escutando. Averiguamos um conjunto auditivo muito presente tanto nos vídeos da web como 

no do programa, que caracterizam a técnica da edição energética. Iremos aplicar agora, o 

mesmo processo de análise, ao qual utilizamos para identificar os cortes na edição de imagem. 

Em 00:00:01, o quadro inicia com uma trilha sonora tocada por uma viola, com um tema 

caipira. O integrante que abre a matéria é o Daniel Peixoto, que por sua vez, está imitando o 

Britto Júnior. Dessa maneira, acreditamos que o tom caipira escolhido na trilha, seja uma 

referência ao reality show A Fazenda, apresentado pelo jornalista na Rede Record; em 00:00:04, 

no momento exato que o Peixoto diz a palavra investigar, um áudio de suspense é inserido no 

vídeo; 00:00:32, quando o Geraldo Luís menciona que existem funcionários que “cospem no 

prato que comem”, entra uma trilha com bateria e piano de fundo, o tom é de denúncia; 

00:00:39, entrevista com artista e populares, trilha alegre; 00:00:47, visando enfatizar a 

“comemoração” do Britto Júnior pela punição do Luís, a trilha é trocada mais uma vez, um 

pouco antes da imagem do jornalista entrar na tela. 00:00:54, retorna para o Daniel Peixoto com 

outra trilha alegre; 00:01:06, mais uma trilha alegre; 00:01:17, áudio de suspense para a vinheta 

de abertura; 00:01:26; 00:01:39; trilhas alegres; 00:01:45, instrumental da música “Bate o Pé”, 

do Roberto Leal, entrevistado pelos integrantes; 00:01:58; 00:02:23; 00:02:36; 00:02:49; trilhas 

alegres; 00:03:20, quando um trecho do desabado do Geraldo Luís é repetido, o som 

característico de denúncia também é; 00:03:28, a mesma trilha de suspense que foi usada para 

o fim do discurso do apresentador, foi continuada na fala do jornalista César Filho e outros 

entrevistados; 00:03:52; 00:04:09; 00:04:23; 00:04:39; 00:04:54; 00:05:11; 00:05:16; 00:05:18; 

00:05:24; 00:05:49; 00:06:14; 00:06:33; 00:06:36, 00:06:52; 00:06:55; 00:07:15; 00:07:28; 

00:07:32; diversas mudanças de trilhas e finaliza a primeira parte do “Treta da Semana”. 

Na segunda parte, em 00:00:20, trilha de suspense; 00:00:28; 00:00:40; 00:00:53; 

00:01:23; 00:02:05; 00:02:15; 00:02:37; 00:02:54; 00:03:02; 00:03:07; 00:03:16; 00:03:31; 

00:03:49; 00:04:01; mais trilhas e um total de 50 em 12 minutos, duas delas repetidas. 
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Observamos o seguinte: sempre que uma pausa na fala ocorre, ou um assunto com um tom mais 

divertido ou mais sério é iniciado, a trilha é alternada. Os efeitos de áudio são muito comuns na 

edição da internet. Na primeira parte ocorre em 00:00:50, quando a imagem do Britto Júnior 

aparece na tela, uma foto retirada da sua rede social, e ouvimos o som do clique de uma câmera; 

00:01:18, é inserido na vinheta, um barulho de soco, representando uma briga; 00:02:30, efeito 

de transição é usado quando uma nota sobre o Luís aparece no vídeo; 00:03:52, outro efeito de 

transição, para uma nova nota; 00:04:02, repete efeito do clique da câmera; 00:06:36, efeito do 

soco se repete. Na segunda parte, em 00:00:53, um efeito de soco é inserido, no momento em 

que uma confusão se inicia na porta do hotel, entre os integrantes e os seguranças do local; 

00:01:23, o som característico de um cuco-canoro surge sempre que alguém erra a ortografia 

ou qualquer informação que seja. Contabilizamos sete efeitos sonoros, com as repetições. 

 

6.2 NARRATIVA MARCELO REZENDE VERSUS MC GUIMÊ 

Diferente da edição que acabamos de analisar, este “Treta da Semana” não aborda uma 

polêmica que envolve emissora e contratado e sim, duas pessoas físicas, que argumentam seus 

pontos de vistas, se defendem e são contrastados. Rodrigo Scarpa (Vesgo ou Tubarão) e o 

membro Guilherme Santana imitando o apresentador do SBT, Ratinho, comandam a matéria, 

exibida dia 21 de fevereiro de 2016. 

 

 

Figura 17: “Rede da Fama” exibido dia 14/02/2016, domingo anterior ao “Treta” analisado. 

 

Juntos, explicam inicialmente que a treta envolve duas personalidades midiáticas, o 

apresentador do Cidade Alerta, programa policialesco da Rede Record, Marcelo Rezende e o 

cantor e compositor de funk, Guilherme Aparecido Dantas, conhecido como MC Guimê. Aos 
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00:00:51, imagens da internet são inseridas no vídeo, a apresentadora Eliana está ao vivo com 

o cantor (acompanhado da namorada, a também cantora Lexa), no quadro “Rede da Fama”, 

onde o convidado da vez “aceita ou não” outros artistas em suas redes sociais (simbolizando a 

vida real) e explicitam o motivo da escolha positiva ou negativa. 

Na ocasião, Guimê relatou que o jornalista o julgou previamente e que havia falado acerca 

do cantor de forma ultrajante. “Teve a ousadia de tirar minha moral, como se fosse um marginal 

daqueles que ele fala no trampo dele. Ele usa o microfone de uma forma que eu não uso”, disse. 

Guimê concluiu ainda que, embora respeite o trabalho do Marcelo Rezende, não quer o mínimo 

de contato. Após as imagens, os primeiros levantamentos a respeito do que realmente causou a 

treta são apontados pelo Scarpa. O MC Guimê teria ido a um outro programa da emissora dos 

Bispos, e a produção do Cidade Alerta tentou uma entrevista com o cantor, porém, sem sucesso.  

 

 

Figura 18: Abertura original do “Treta da Semana”. 

 

Com uma nova quebra de imagens, em 00:02:43, conseguimos compreender melhor, 

pelas palavras do cantor, que o problema entre ele e o apresentador da Record já existia bem 

antes do convite da produção do Rezende. “Teve uma treta, inclusive, nos bastidores e o meu 

assessor sabe que não gosto desse cara, que meu santo não bate com ele”, disse. O quadro segue 

com os integrantes e logo após, a inserção da vinheta, que não foi personalizada como no caso 

anterior, os editores optaram por usar a abertura original do “Treta da Semana” (figura 18). 

Posterior ao rápido processo de apuração, é chegado o momento das sonoras com os 

populares. Rodrigo Scarpa e Guilherme Santana foram designados a realizarem as entrevistas 

na praça Sílvio Romero, zona leste de São Paulo, especificamente no sétimo Marco da Paz do 

Brasil. Um local bem sugestivo para um quadro que é desenvolvido a partir de uma “briga”. 

Entre os populares, a divisão daqueles que apoiam o jornalista e dos que apoiam o cantor. Em 

seguida, os integrantes foram em busca do Marcelo Rezende, e o entrevistaram ainda na entrada 
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de um prédio, o que parece ser da emissora. O apresentador afirma que não conhece o MC 

Guimê, e em determinado momento dos seus argumentos, uma quebra é realizada e assistimos 

imagens retiradas da internet, onde o cantor fala sobre o assunto fora do palco do Programa 

Eliana, que por sua vez, é exibido no SBT, desde 2009.  

Rezende mantém sua posição e conclui que não é um homem de briga, “eu sou um cara 

de paz”, declara. No fim da entrevista, usa um boné supostamente enviado pelo MC Guimê, 

para simbolizar a harmonia entre os envolvidos. O jornalista ainda leva o acessório para o seu 

programa na Rede Record e usa-o ao vivo. O segundo ato mais importante da matéria, são seus 

minutos finais, com o entrevistado agora sendo o cantor. Guimê recusou-se estender a polêmica, 

desconversou sobre toda a confusão e apenas agradeceu ao Marcelo Rezende pelo uso do boné, 

“mande um beijo”, concluiu. A edição do dia 21 de fevereiro de 2016 então, chega ao fim. 

 

6.2.1 Imagem 

Nosso objetivo com a montagem, é analisar o máximo de conteúdo dinâmico presente na 

concepção do quadro, que faz parte, da mesma estratégia vigente na edição dos vídeos da 

internet. Diferente do quadro que foi ao ar com a polêmica do Geraldo Luís, verificamos que 

as aproximações que são realizadas neste (com exceção de algumas), não foram feitas com a 

mesma técnica manual do anterior, o cinegrafista de fato, apenas se movimenta. Em 00:03:31, 

por exemplo, notamos que a alteração do enquadramento foi realizada pelo editor de vídeo.  

Quando ocorre utilização do zoom in e do zoom out, existe uma certa lentidão por parte 

do repórter cinematográfico, que por vezes, acaba deixando o plano estático por bastante tempo. 

Julgamos ser outro profissional o responsável pelas filmagens da edição do dia 21, por essa 

razão, iremos focar na delimitação da quantidade de cortes de ajustes, efeitos e quebras de 

narrativa. 

 

 

Figura 19: Momento em que o efeito de vídeo é aplicado no quadro. 
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Em quase 13 minutos de quadro, foram 84 cortes de ajustes. Um outro recurso usado na 

edição do produto final veiculado na TV, foi a inserção de um efeito de imagem com o uso do 

chroma key (fundo verde). Em 00:00:29 segundos, Rodrigo Scarpa introduz o seu companheiro 

de matéria, Guilherme Santana caracterizado de Ratinho (apresentador do SBT), e no 

determinado momento em que ele cita a palavra “gordinho”, é inserido no canto inferior da tela, 

o cantor MC Bin Laden, que está acima do peso. Note na figura 19, no lado esquerdo do vídeo. 

As quebras de narrativas aqui, também ocorrem a todo o momento. A primeira delas em 

00:00:46 segundos, com as imagens do MC Gui e do Marcelo Rezende entre a palavra versus, 

indicando confronto. Como forma de fazer piada, a edição trocou propositalmente os 

personagens e não colocou o MC Guimê ao lado do jornalista e sim, um outro cantor que tem 

a grafia parecida; em 00:00:51, quando o Guilherme Santana relata sobre a ido do cantor ao 

Programa Eliana, imagens do episódio são inseridas na tela; 00:00:57, o discurso do Guimê na 

atração do SBT é inserido no vídeo; 00:02:29, imagens do Twitter do cantor; 00:02:44, um outro 

trecho do depoimento no Programa Eliana; 00:03:16, abertura original do “Treta da Semana”; 

00:03:42, um insight, onde a fala do entrevistado dialoga com uma frase dita pelo Rezende em 

uma ocasião, no Cidade Alerta; 00:03:57, repete discurso do MC Guimê; 00:04:09, imagens do 

clipe “País do Futebol” do cantor são inseridas no vídeo, quando citam a música; 00:04:31, 

insight, popular aconselha o Guimê a não brigar com o Rezende, devido ao tamanho do 

jornalista, logo em seguida assistimos o apresentador em seu programa dizendo, “gostei”, 

fazendo alusão ao conselho. Obviamente, Marcelo Rezende não estava se referindo a fala do 

popular; 00:04:35, abertura do “Treta”. 

Em 00:05:27, quando o Rezende afirma não saber quem é o Guimê, uma cantora que não 

conseguimos identificar, em um vídeo antigo, aparece exatamente no momento em que canta a 

palavra “mentira”; 00:05:33, imagens do clipe “País do Futebol”; 00:05:57, insight, Marcelo 

Rezende diz, “pra ser sincero”, e imagens da banda Engenheiros do Hawaii, dão continuidade 

a narrativa com a frase, “eu não espero de você, mais do que educação”; 00:06:07, parte da 

sonora com popular; 00:06:12, vídeo do Guimê falando sobre a polêmica, que foi postado nas 

redes sociais; 00:06:32, imagens do cantor no Programa Eliana, na hora do discurso contra o 

apresentador da Record; 00:07:05, imagens de uma entrevista antiga do Michael Jackson; 

00:07:19, repete imagens do cantor no Programa Eliana, na hora do discurso contra o 

apresentador da Record; 00:07:37, externa antiga do Pânico; 00:08:16, repete imagens do 

cantor na atração dominical; 00:08:30, Eliana apresentando seu programa, quando mencionada 

pelo jornalista; 00:08:48, aparece em tela dividida o integrante Márvio Lúcio (Carioca), que por 
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sua vez, imita o Rezende no Pânico na BAND; 00:09:00, Márvio Lúcio, fazendo exercícios, 

quando citado pelo jornalista. 

 Nos minutos finais desta edição do quadro, em 00:09:48, imagens do Rezende usando o 

boné supostamente enviado pelo Guimê, são inseridas na tela; 00:10:05, imagens do Guimê no 

momento do discurso; 00:10:07, retorna para o Rezende usando o boné; 00:10:36, após término 

da entrevista com o apresentador, entra a vinheta original do “Treta da Semana”; 00:10:58, 

imagem do instagram do MC Guimê e a namorada Lexa; 00:11:23, imagem de uma nota sobre 

o álbum de estreia do cantor; 00:12:34, último insight, entrevista antiga da apresentadora Ana 

Hickmann ao Pânico; finaliza quadro “Treta da Semana”. Contabilizamos 31 quebras 

narrativas, 8 a mais que a edição anterior analisada.  

Importante ressaltar que as quebras não possuem o objetivo de desnortear a mensagem 

dos conteúdos, muito pelo contrário, as narrativas se tornam dinâmicas dentro do humor ágil 

do programa, justamente por haver um diálogo coeso entre tudo que é editado na hora da 

montagem. A edição inteligente é o ápice do sucesso dos materiais da internet e que constamos 

hoje, estarem visíveis na TV. Embora o processo de edição do Programa Pânico, desde seu 

início, tenha sido bem característico, atualmente notamos que o uso dos recursos e técnicas 

como os cortes de ajustes, os efeitos de imagens e de som, são aplicados nos canais de vídeos 

na internet, que possuem mais público numérico do que a atração, como comprovamos com os 

dados, nos primeiros capítulos do nosso trabalho. 

 

6.2.2 Som (trilha) e efeito 

 Em relação ao som do quadro exibido no dia 21 de fevereiro de 2016, partiremos o quanto 

antes para a identificação das trilhas sonoras e dos efeitos utilizados na matéria. No início do 

quadro, em 00:00:18 segundos, uma trilha alegre é abafada pelas palavras do Scarpa; em 

00:00:32, quando o Guilherme Santana entra no vídeo, vestido de Ratinho, a música tema do 

apresentador do SBT é inserida; 00:00:44, trilha de suspense, no momento em que o Santana 

explica a polêmica da semana; 00:03:11, trilha alegre; 00:03:26; 00:03:51; 00:04:03; 00:04:09, 

música “País do Futebol” do MC Guimê; 00:04:18; 00:04:39; 00:04:56; 00:05:21, trilha de 

suspense, no momento exato em que o Guilherme Santana inicia a conversa sobre a polêmica; 

00:05:32, música “País do Futebol”; 00:05:54; 00:06:51, repete trecho da música “País do 

Futebol”; 00:07:07; 00:07:44; 00:07:55; 00:08:28; 00:08:59; 00:09:25, música “Plaque de 100” 

do MC Guimê; 00:09:50, quando o Rezende é inserido no vídeo em seu programa, provando o 

boné, uma trilha sapeca ao violão e bateria surge, simbolizando uma situação arteira. 
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 Em 00:10:21, retorna a música “Plaque de 100”; 00:10:23, trilha alegre; 00:11:06; trilha 

de suspense no momento em que o MC Guimê alega que os integrantes estão lhe faltando com 

o respeito; 00:11:54, trilha de ação, após o cantor abandonar a entrevista e o Rodrigo Scarpa 

sair correndo atrás do carro do Guimê; 00:12:34, última trilha. Verificamos 25 trilhas sonoras 

inclusas durante os quase 13 minutos. O primeiro efeito de som, é o de um soco em 00:03:18, 

alocado junto a vinheta original do “Treta da Semana”; 00:04:02, efeito de som desaprovando 

a afirmação do popular sobre o MC Guimê ser um bom cantor; 00:10:21, um popular invade a 

entrevista para apertar a mão do Marcelo Rezende que está cumprimento os integrantes do 

Pânico, um outro efeito de som é executado, representando a desaprovação da intromissão do 

indivíduo; 00:12:56, o efeito do soco é repetido junto com a vinheta original. Um total de 4 

efeitos, contabilizando as repetições. 

 No momento em que o MC Guimê entra em cena, falando sobre o caso no Programa 

Eliana, a produção deixou a trilha original usada pela atração. Ressaltamos também, que a trilha 

alegre representa qualquer momento em que não haja tensão no quadro, quando uma piada é 

contada, algo engraçado está sendo realizado pelos integrantes, nas entrevistas com os 

populares, etc., já as trilhas de suspense, são inseridas sempre que algo com tom sério está sendo 

dito, para enfatizar o contexto da situação. Até aqui, pontuamos o quanto à internet tem causado 

impacto de modo geral com os meios de Comunicação mais antigos, e objetivamos apresentar 

uma análise da montagem executada nos vídeos da internet e no quadro “Treta da Semana”, do 

Programa Pânico, visando apontar as semelhanças do processo de edição, que desencadeou a 

confluência entre as duas mídias, que trabalham hoje, lado a lado. 
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CONCLUSÃO 

 

 Com a análise, conseguimos identificar o que a priori era apenas uma observação. É 

possível constatar que todo o método de edição dinâmica, é um reflexo do atual modo de 

produção de conteúdo dos materiais televisivos voltados para o entretenimento. Um estudo 

minucioso em vídeos dos youtubers comparados com os processos de montagens realizados 

nos produtos de programas do gênero, concretiza a atuação de um conjunto criativo vigente na 

rede mundial de computadores e que atualmente, é aplicado nas mídias antigas. As quantidades 

de cortes, de efeitos, de trilhas, só reforçam o modelo interativo do público, que agora, a partir 

das redes sociais, da internet, exercem um poder maior no sistema produtivo audiovisual. 

 O Programa Pânico foi o objeto de aplicação escolhido por integrar muito bem o novo 

regime implantado pela era da web, e também, por ter sido desencadeador e inspiração para a 

evolução do humor (apesar de grotesco), entre as personalidades da internet. Enquanto a edição 

técnica de seus trabalhos, o programa, como citamos, já desempenhava uma montagem 

característica em seus primeiros anos. A edição de vídeo do material veiculado na TV, passou 

por mudanças à medida em que a convergência midiática exercia um papel mais forte na 

sociedade e alterava a direção do consumo. O programa mantinha alguns aspectos, porém, 

começou a acrescentar novos estilos de finalização (edição). Um espaço maior surgia, com 

liberdade para desenvolvimento de conteúdo livre de amarras. O que antes influenciava, passou 

a ser influenciada. Os que antes não tinham voz, passaram a ter. 

 Conseguimos no decorrer do projeto, entrevistar youtubers e a produção do Programa 

Pânico, e assim, certificar o quanto tais mudanças estão presentes nos pensamentos e estratégias 

daqueles que utilizam a internet para gerar informação. Whindersson Nunes, através da sua 

assessoria, quando questionado sobre a convergência, foi categórico, “a internet completa os 

meios, deu mais velocidade no processo das informações”. Lucas Maciel, conhecido como o 

integrante Lucas Selfie, ao qual já citamos, atualmente apresentador da versão simultânea do 

Pânico na web, tem a visão e experiência dos seus quatro anos como produtor da atração, em 

relação ao poder da internet nos dias atuais. Conversamos primeiro sobre a queda de audiência 

das emissoras serem provenientes da rede mundial de computadores. “É certo que o público 

mais jovem, já acostumado com a internet desde a formação pessoal e acadêmica, não tem tanta 

paciência para acompanhar uma grade de programação de um canal, já que tem todo o conteúdo 

que consome on demand no YouTube, por exemplo. Esse fato de poder assistir o que quiser, 

quando quiser e quantas vezes quiser, coloca a internet muitos passos à frente da TV no quesito 

consumo de conteúdo, portanto acho que ela contribuiu para a queda de audiência sim”, afirma. 
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 O reconhecimento de que as redes sociais são fatores determinantes também faz parte da 

visão do integrante. “Muitas redes sociais são pautadas por programas de TV, o twitter é o 

maior exemplo e vários programas aprenderam a trabalhar com isso, gerando muito mais 

repercussão sobre o que é mostrado na TV e fazendo os próprios comentários dos 

telespectadores twitteiros se tornarem atrativos para novos telespectadores ociosos na rede”, ou 

seja, uma ação que desencadeia uma divulgação contínua, sem muitos esforços. Sobre as 

mudanças na produção de conteúdo, Lucas acredita que é “preciso considerar esse novo jeito 

de consumir o conteúdo da TV. Não é mais só ali, naquela hora exata e para o público que está 

vidrado naquele canal. É para sempre, fica na rede, é para ser visto, revisto e compartilhado”, 

reitera. 

 Como já discutimos, a convergência midiática suscitou um novo panorama no modelo de 

obtenção de informação e principalmente afetou a passividade do consumidor, obrigando aos 

meios, um reposicionamento as novas maneiras de produção. Questionamos o membro do 

Pânico, a respeito do firmamento da elaboração do programa e o mesmo disse ser “muito 

interativo, e ao mesmo tempo perigoso. O legal é você poder brincar com esse público e fazer 

ele se sentir parte dessa criação toda, criando enquetes, votações, pedindo sugestões, etc. As 

pessoas gostam de participar e de se sentirem produtoras também desse conteúdo”, e esse 

cenário, conseguimos enxergar. No aspecto técnico, o apresentador acredita sim que a edição 

dinâmica dos canais de vídeos dos youtubers influenciou o conteúdo televisivo. “Eu acredito 

que influenciaram muitos programas, que hoje até se baseiam em vídeos virais na internet para 

sustentarem a programação. Muitos foram influenciados por essa edição mais engraçada, que 

quebra a narrativa para inserir piadas a todo o tempo, que prefere a graça do que a qualidade de 

imagem muitas vezes”, respondeu. 

 E por fim, deu detalhes da sua função como produtor, nos fazendo perceber o quanto o 

material jornalístico se assemelha, por vezes, ao de entretenimento. Da necessidade existente 

de garantir uma pauta fechada, sem furos e levando a apontarmos que a decisão do quadro 

“Treta da Semana” como objeto de análise, foi a escolha certa. “Quando produtor já pude 

acompanhar algumas ‘Tretas’ sim. É um quadro complexo de se fazer, precisamos entender a 

treta (origem, envolvidos, repercussão e conclusão, ou não) e procurar os personagens que 

fazem parte disso. O programa sempre procura ouvir os dois lados para ser imparcial e fazer o 

público tirar suas próprias conclusões. Além dessas entrevistas, também há locuções sobre as 

manchetes do caso, resumindo a história e entrevistas com populares e famosos sobre a treta”, 

concluiu. 



77 

 

 É possível identificar nas palavras do Maciel toda a nossa hipótese de que houve 

certamente uma confluência entre as técnicas de montagem e que a internet hoje, possui um 

poder que jamais teve nos anos passados. Infelizmente, descobrimos que em determinadas 

regiões, a produção de conteúdo na internet ainda está caminhando, embora nacionalmente a 

realidade seja outra. No início do nosso trabalho, lidamos com as mudanças provenientes da 

internet causadas tanto na esfera nacional como regional, partindo desta premissa, em entrevista 

com a youtuber mossoroense, Jeniffer Bruna, dona do canal homônimo que trata sobre temas 

como moda, maquiagens, etc., constatamos o pouco impacto que os canais da nossa região 

possuem. “O público dos canais regionais ainda é bastante carente, vem crescendo aos poucos. 

Mas basicamente são os amigos do facebook, instagram, família, amigos da rua, escola, primos 

em geral, um público ainda pequeno”, revela. “Acredito que a internet já alcançou um patamar 

muito mais alto do que o esperado. A internet tem aumentado drasticamente na produção de 

conteúdo, tem muito mais conteúdo nela. E isso faz com que também cresça o consumo, 

atualmente as pessoas usam muito mais a internet do que qualquer outro meio comum. A 

internet tem se tornado não só um meio de comunicação e criação, mas também uma ferramenta 

necessária para o nosso dia a dia”, finaliza. 

 Basílio Neto também está no cenário dos youtubers, divide o canal Arriégua com uma 

turma de amigos e já possui uma visão clara sobre a convergência. “No nosso canal mesmo 

existe a tentativa de convergência de ideias. Hoje em dia os criadores de conteúdo investem 

bastante nos canais, com o pensamento de melhorar e atrair mais público. E o público está cada 

vez mais diversificado e só abrange mais o consumo”, argumenta. Tais pontos de vista 

acrescentam a nossa defesa do potencial da internet em unir milhares de pessoas e a sua 

capacidade de ampliar o meio comunicacional (KIELING, 2013), por esse motivo, houve a 

preocupação de não perder a essência da veia jornalística, tendo em vista que até o quadro que 

serviu como objeto de análise é fomentado a partir dos recursos de formatação originados da 

área. A convergência estimulou uma série de novas táticas (como, por exemplo, a elaboração 

de teasers nos bastidores das reportagens, voltados para as redes sociais, com o objetivo de 

atrair mais público para o conteúdo televisivo), como parte da readaptação que a mesma obrigou 

aos meios, vivenciarem. 

 Com a pesquisa, adquirimos conhecimentos acerca do antigo panorama midiático, de 

como a TV colidiu com os novos modelos de produção, da força da rede mundial de 

computadores, afetando diretamente os meios de comunicação mais antigos. Um estudo de 

análise e de investigação histórico, que examinou dados em periódicos, sites, livros, artigos, 

etc., discutindo a convergência com base nas postulações do pioneiro Jenkins (2008) e de 
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diversos outros autores, reavaliando o cenário em pleno 2016 e contrapondo nossas 

considerações, situando cada novo exemplo vigente da confluência. Descobrimos conceitos, os 

desmembramos. Apresentamos mercados, as estratégias, as novas regras e modos de consumo, 

as consequências e não menos importante, a expressividade técnica que carrega a edição de 

vídeo, a montagem final, compreendendo o quanto um espaço de liberdade, neutro, teve 

capacidade de quebrar as barreiras dos grupos audiovisuais já atuantes. Acreditamos na 

relevância do trabalho, por servir de suporte para novas discussões midiáticas e acadêmicas que 

envolvam a edição de vídeo como objeto de estudo (algo pouco trabalhado na área da 

Comunicação) e que ainda, amplia as visões dos discentes sobre os períodos em que a 

convergência se tornou abrangente, poderosa e imprescindível para o século XXI. Apontamos 

também sua significativa contribuição para os estudos sobre televisão, que como postularam os 

autores Miller (2009) e Cannito (2010) em suas obras, o pouco acervo que tinham a disposição 

dentro da própria academia, quando precisaram de informações sobre o tema.  

 Comprovamos a hipótese de que assim como Jenkins (2008) reavaliou suas impressões 

do livro “Cultura da Convergência” de 2008, lançando o “Cultura da Conexão”, seis anos 

depois, é válido deixar em aberto as possibilidades de um novo estudo sobre cada tópico que 

tratamos em nossa pesquisa. A realidade é inconstante, vivemos num processo de 

retroalimentação diário, o mundo em si gira em torno de apurações, de indagações e das buscas 

por respostas. Tudo muda e o cenário que postulamos e confirmamos, pode continuar vigente 

ou se tornar defasado em períodos futuros.  Novos problemas surgem simultaneamente ao 

crescimento de ideias, de novas inquietações e acreditamos na contribuição positiva do nosso 

trabalho. Desenvolver uma análise sobre uma área pouco valorizada na academia como a edição 

de vídeo e ainda assim, de extrema importância, foi uma jornada de extensão ao conhecimento 

teórico e prático já adquirido no curso de Comunicação Social. Esperamos que cresçam os 

números de diagnósticos que apontem a fórmula da montagem como substancial ao trabalho 

realizado na TV, seja com programas de entretenimento ou jornalísticos, e que engrandeçam as 

discussões dentro da própria academia, a respeito da confluência e da compreensão do 

panorama que se desenvolve em passos vertiginosos, repercutindo nos novos formatos, nas 

transições, adaptações, tendências e na interatividade, fruto da própria convergência midiática. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTAS 

 

Entrevistado 1: Whindersson Nunes 

Perguntas e repostas 

P: Você já participou de roda de conversas em que o tema convergência midiática 

estivesse em discussão? O que entende por isso? 

R: Não participei.  Em minha opinião, apesar de existir essa convergência, cada uma 

ainda se completa em sua individualidade.   

P: Recentemente recebeu o título de 2º youtuber mais influente do mundo, seu canal tem 

um público maior que canais de programas de TV, em um cenário como esse, há pretensão em 

algum dia exercer o inverso, sair do YouTube e migrar pra TV? 

R: Convites eu recebo a toda hora, mas o que eu gosto mesmo de fazer são vídeos para a 

internet, ter o meu público.   

P: O processo de convergência midiático que discutimos em nosso trabalho, põe a internet 

em alguns aspectos, à frente de plataformas antigas, embora autores que cheguamos a ler 

ponderem o contrário. No quanto você acredita na força da internet hoje sobre os meios antigos?  

R: Acho que a internet completa, os meios, deu mais velocidade no processo das 

informações. 

 

Entrevistado 2: Lucas Maciel 

Perguntas e Respostas 

P: Tendo em vista a queda da audiência de emissoras de modo geral, você atribui isso à 

ascensão da internet? Enxerga a web como uma ferramenta que é usada pelos programas ou 

como um meio que está se sobrepondo a eles?  

R: Acho que os programas de TV estão experimentando essa integração com a internet, 

é tudo muito novo e ainda está se descobrindo qual o melhor jeito de usá-la. É certo que o 

público mais jovem, já acostumado com a internet desde a formação pessoal e acadêmica não 

tem tanta paciência para acompanhar uma grade de programação de um canal, já que tem todo 

o conteúdo que consome on demand no Youtube por exemplo. Esse fato de poder assistir o que 

quiser, quando quiser e quantas vezes quiser coloca a internet muitos passos à frente da TV no 

quesito consumo de conteúdo, portanto acho que ela contribuiu para a queda de audiência sim. 

Por outro lado, muitas redes sociais são pautadas por programas de TV, o twitter é o maior 

exemplo e vários programas aprenderam a trabalhar com isso, gerando muito mais repercussão 
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sobre o que é mostrado na TV e fazendo os próprios comentários dos telespectadores twitteiros 

se tornarem atrativos para novos telespectadores ociosos na rede. 

P: A nossa percepção, é de que a produção de conteúdo foi alterada, boa parte do material 

agora está sendo produzido pensado pra internet. O próprio quadro do programa como o “Bate 

ou Regaça” é postado no canal primeiro do que os demais. Você confirma essa percepção ou 

acredita que o cenário é outro? E por qual motivo? 

R: Acredito que é outro sim. Quem consegue perceber isso se dá bem nas duas 

plataformas. Tem muita gente que não assiste ao programa na TV por mil e um motivos: 

horário, escola, trabalho, censura dos pais, etc. E pode ter acesso ao quadro preferido no 

Youtube a hora que quiser, repetindo quantas vezes achar necessário e compartilhando com os 

amigos. É preciso considerar esse novo jeito de consumir o conteúdo da TV. Não é mais só ali, 

naquela hora exata e pro público que está vidrado naquele canal. É pra sempre, fica na rede, é 

pra ser visto, revisto e compartilhado! 

P: Como é produzir um programa que tem um público jovem, ativo, hoje com poder de 

decisão sobre uma atração? 

R: É muito legal e interativo, e ao mesmo tempo perigoso. O legal é você poder brincar 

com esse público e fazer ele se sentir parte dessa criação toda, criando enquetes, votações, 

pedindo sugestões, etc. As pessoas gostam de participar e de se sentirem produtoras também 

desse conteúdo. Mas o perigoso é ficar refém do imediatismo, todos querem aquilo pra ontem, 

o conteúdo inédito que supostamente seria guardado para o programa de TV muitas vezes vaza 

na internet, é mais difícil fazer suspense, criar uma história sem que essa galera pesque antes. 

Tem que ficar muito atento com as redes sociais dos envolvidos nas gravações, não deixar vazar 

o famoso spoiler. 

P: Nosso ponto de vista e objetivo é a partir de todas as comprovações, confirmar o poder 

da internet. E a parte de análise do meu trabalho é pegar duas edições do quadro “Treta da 

Semana” e apontar como a edição técnica é parecida com a feita hoje nos canais do YouTube. 

Acredita que a edição dinâmica dos vídeos dos youtubers, por exemplo, desencadearam um 

novo modo de montagem dos quadros do programa? Que houve um impacto significativo, uma 

influência? 

R: Eu acredito que influenciaram muitos programas, que hoje até se baseiam em vídeos 

virais na internet para sustentarem a programação. Acho que o caso do Pânico especificamente 

isso já é mais natural, a edição sempre foi mais dinâmica e influenciou muito uma geração que 

veio a se tornar youtuber. A maioria dessa galera, 18 a 25 anos, ao menos assistiu Pânico, uns 

mais outros menos. Muitos foram influenciados por essa edição mais engraçada, que quebra a 
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narrativa pra inserir piadas a todo o tempo, que prefere a graça do que a qualidade de imagem 

muitas vezes.   

P: Você que fez parte da produção do programa, teve acesso aos bastidores do quadro 

“Treta da Semana”? O escolhemos para análise, por ser o mais parecido com um produto 

jornalístico, já que ele é produzido através das sonoras, de uma investigação prévia e contrapõe 

os argumentos de dois personagens. 

R: Quando produtor já pude acompanhar algumas Tretas sim. Posso falar mais sobre uma 

que produzi e participei na função de "impostor", foi a treta do Zeca Camargo contra os 

sertanejos. Minha missão era entrega um livro para colorir para o Zeca, já que ele tinha 

comparado o sucesso desses livros ao cenário musical sertanejo. É um quadro complexo de se 

fazer, precisamos entender a treta (origem, envolvidos, repercussão e conclusão, ou não) e 

procurar os personagens que fazem parte disso. O programa sempre procura ouvir os dois lados 

para ser imparcial e fazer o público tirar suas próprias conclusões. Além dessas entrevistas, 

também há locuções sobre as manchetes do caso, resumindo a história e entrevistas com 

populares e famosos sobre a treta. No caso do Zeca, eu fiquei uns 5 dias atrás dele em todos os 

lugares possíveis para perguntar o parecer dele e entregar o livro. Como o assunto era delicado 

devido a proporção da rejeição da crônica, só consegui entregar o livro e não rolou entrevista. 

 

Entrevistado 3: Jennifer Bruna 

Perguntas e respostas 

P: O que culminou na decisão de abrir um canal no YouTube? 

R: Uma das maiores influências para a criação do meu canal foi do meu namorado e da 

minha irmã. Sempre gostei de compartilhar coisas com as pessoas e sempre me senti bem com 

isso, com a ajuda deles criei o meu canal para poder compartilhar com as pessoas experiências 

e gostos e quem sabe ajudar alguém. 

P: Como você enxerga o público dos canais regionais para os nacionais? 

R: O público dos canais regionais ainda é bastante carente, vem crescendo aos poucos. 

Mas basicamente o público do canal regional são os amigos do Facebook, Instagram, família, 

amigos da rua, escola, primos em geral um público ainda pequeno. Comparado com os canais 

nacionais que tem um maior meio de divulgação, tem uma visibilidade bem maior, um grande 

número de compartilhamento de vídeos, fazendo assim com quem a divulgação se torne bem 

mais válida. 
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P: Você acredita que a internet alcançará um patamar de poder, tanto na produção de 

conteúdo (que é o que você faz com seu canal), quanto na formação do consumo por parte do 

internauta? Por quê? 

R: Sim. Acredito que a internet já alcançou um patamar muito mais alto do que o 

esperado. Ela tem aumentado drasticamente na produção de conteúdo, tem muito mais conteúdo 

na internet. E isso faz com que também cresça o consumo a internet, atualmente as pessoas 

usam muito mais a internet do que qualquer outro meio comum. A internet tem se tornado não 

só um meio de comunicação e criação, mas também uma ferramenta necessária para o nosso 

dia a dia. 

 

Entrevistado 4: Basílio Neto 

Perguntas e respostas 

P: Atualmente, enfrentamos um processo de transição das mídias, onde qualquer pessoa 

pode criar seu próprio conteúdo e expor na internet, baseando-se neste conceito, tratamos em 

nosso trabalho da convergência midiática, que prega justamente a união/adaptação da TV com 

a web, por exemplo. Você já participou de algum grupo que discutiu convergência? O que 

entende por isso? 

R: No nosso canal mesmo existe a tentativa de convergência de ideias, e para que todos 

tenham foco no canal. Entendo que seria a união de ideias ou ações que diferem e se unem por 

algum fim. 

P: Como você enxerga o público dos canais regionais e os nacionais? 

R: É um público que consome bastante conteúdo, o regional não consome tanto quanto o 

nacional, mas já está em ascensão. 

P: Você acredita que a internet alcançará um patamar de poder, tanto na produção de 

conteúdo (que é o que você faz com seu canal), quanto na formação do consumo por parte do 

internauta? Por quê? 

R: Acredito que sim. Hoje em dia os criadores de conteúdo investem bastante nos canais, 

com o pensamento de melhorar e atrair mais público. E o público está cada vez mais diversos 

e só abrange mais o consumo. 
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