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Resumo 
 

O presente artigo visa apresentar peculiaridades da televisão universitária no cenário 
brasileiro, mapear estratégias comunicacionais já desenvolvidas, analisar estéticas e 
linguagens audiovisuais adotadas e, principalmente, apontar e posicionar a proposta 
audiovisual em desenvolvimento no IBMEC-RJ. Ainda em fase embrionária, em busca de 
uma compreensão mais ampla do atual cenário midiático marcado por uma cultura 
participativa, a proposta prática inicial é a realização de um documentário que será 
divulgado em capítulos apresentando a história da instituição. 

 
Palavras-chave: televisão universitária, linguagem audiovisual, novas mídias, identidade 

visual, cultura participativa. 

 

Introdução 

O curso de Comunicação Social do IBMEC formou em 2016 suas primeiras turmas. Com 

excelência na avaliação do MEC no curso de Jornalismo, trabalha em coletivo para atingir o 

mesmo resultado em Publicidade. Consciente das inúmeras mudanças vivenciadas nos 

processos comunicacionais, sobretudo no que tange a produção de conteúdo audiovisual, 

uma equipe de professores se reuniu para pensar, organizar e estruturar um modelo de 

televisão universitária que esteja alinhado com as crenças e valores da instituição. 

Obviamente, como não poderia ser diferente, foi desenvolvido um primeiro levantamento 

sobre algumas experiências desenvolvidas por outras instituições de ensino espalhadas pelo 

país. Afinal, observar estéticas e processos desenvolvidos possibilita identificar percursos 

que já foram trilhados, desafios que permanecem inerentes ao campo de atuação e 

oportunidades de inovação e experimentação. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
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Juntamente com este mapeamento foi desenvolvida uma breve historiografia. Processo, este 

que evidenciou a relevância da Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU) 

no desenvolvimento e, principalmente, no apoio às instituições de ensino que desenvolvem 

pesquisas através do audiovisual. A responsabilidade política e de articulação coletiva desta 

instituição dentro de um cenário brasileiro marcado por uma mídia hegemônica parece cada 

vez mais relevante e atual. Desta forma, cabe ressaltar que; 

 
A ABTU entende que a televisão brasileira deve estar voltada 
exclusivamente para o desenvolvimento da cidadania, a melhoria da 
qualidade de vida da população, o apoio à educação, o incremento à 
cultura regional, a democratização da informação e do conhecimento e 
todas as demais demandas preconizadas pelo artigo 221 de nossa 
Constituição. (site ABTU)5 

 

Neste sentido, os professores envolvidos no processo de criação da TV IBMEC, norteados 

por princípios educacionais estão desde a primeira reunião comprometidos em desenvolver 

uma televisão universitária democrática, de amplo acesso ao corpo docente e discente da 

instituição. Para que, desta forma, o discurso construído seja marcado pela multiplicidade 

de opiniões, pelo engajamento e pela participação. 

Foi desenvolvida, também, uma pesquisa de logomarcas de diferentes emissoras de 

televisão com objetivo primário de buscar inspiração para o desenvolvimento de uma 

identidade visual que represente o posicionamento editorial da televisão universitária. Mas, 

além disso, evidencie uma premissa estética alinhada ao ambiente virtual e às contínuas 

transformações tecnológicas. Outro aspecto que deve ser ressaltado sobre este processo de 

construção identitária é a crença de que a escolha da logomarca precisa passar por um 

processo de votação no qual a comunidade acadêmica deve estar envolvida. Desta forma, 

desde sua gênesis a TV IBMEC estará estimulando engajamento e vinculação. 

Como ponto de partida da produção de conteúdo, efetivamente, foi definido a realização de 

uma documentário que tem como prerrogativa resgatar e enaltecer a memória e a trajetória 

do IBMEC através de depoimentos de funcionários, professores e ex-alunos, bem como 

através da recuperação e montagem de imagens de arquivo. A ideia inicial é desenvolver 

uma versão na íntegra para ser exibida em mostras e festivais deste segmento e, ao mesmo 

tempo, adaptar pequenos capítulos para serem disponibilizados na internet, no canal virtual. 

Possibilitando, assim, o compartilhamento do conteúdo em mídias sociais e, 

consequentemente, uma primeira ação integrada de divulgação da TV IBMEC. Este 
                                                
5 http://www.abtu.org.br/WebSite/?page_id=1506 acessado em 12/07/2016. 
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documentário está em fase de pré-produção e a previsão de lançamento é no início do 

próximo ano (2017). 

 

Breve Histórico 

A primeira televisão universitária foi inaugurada em 1969, em Pernambuco. Todavia, 

somente depois da Lei do Cabo6 (1995) é que começaram a surgir outras propostas 

televisuais significativas no cenário universitário brasileiro. Em seu livro, Mapa da TV 

Universitária Brasileira – versão 3.0, Alzimar Ramalho apresenta de maneira bastante 

ilustrativa um panorama da televisão universitária no país. Através de pesquisas 

desenvolvidas, em sua maioria, por instituições de ensino localizadas no estado de São 

Paulo foi possível observar um crescimento vertiginoso na quantidade de universidades 

com produção televisiva espalhadas pelo país. 

A pesquisa demonstrou uma concentração de televisões universitárias na região Sudeste, 

entretanto, evidenciou a força do audiovisual nas instituições do Sul através da proporção 

entre a quantidade de televisões e a quantidade de universidades. Há um destaque para 

Universidade Federal de Santa Maria através da TV Campus, além é claro da realização do 

fórum no qual a ABTU foi criada.   

O Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (INTERCOM) , realizado este ano em 

São Paulo, parece evidenciar ainda mais a relevância do projeto em desenvolvimento, mas 

também a necessidade de uma atualização e uma revisão em dados apresentados seis anos 

atrás. Parece haver ainda lacunas que precisam ser preenchidas, perspectivas que 

necessitam de atualização. 

Não existe possibilidade de pensarmos em fazer televisão ou produção de conteúdo 

audiovisual dentro do ambiente acadêmico sem os recursos financeiros necessários, por 

exemplo. É essencial pensarmos acerca da estrutura das instituições de ensino do país. Não 

há como negligenciar o quadro alarmante vivenciado nos últimos anos no qual grande parte 

das universidades públicas, estão em condições de abandono e descaso por parte do poder 

público. É fundamental enaltecer o trabalho desenvolvido por professores pesquisadores 

que na maioria das vezes conseguem aprovar verbas em editais e, desta forma, manter 

condições mínimas de desenvolvimento de trabalho.  

Parece ser, assim, uma estratégia cada vez mais plausível, em especial, em instituições de 

ensino particular a parceria com empresas privadas como investidoras e mantenedoras de 
                                                
6 No capítulo V (da operação do serviço), no artigo 23, o item I – e afirma que deverá haver uma canal universitário de 
utilização gratuita, reservado para o uso compartilhado entre universidades localizadas no município da área de atuação. 
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projetos com cifras significativas para que o trabalho produzido seja de excelência e não 

seja inviabilizado durante sua realização. 

De acordo com o levantamento empreendido, foi possível constatar que ainda são poucas as 

propostas de televisões universitárias brasileiras pensadas essencialmente para o ambiente 

virtual. Esta talvez seja uma premissa fundamental e norteadora da TV IBMEC. 

A exemplo, temos a TV UERJ, a primeira tv online universitária a exibir conteúdos ao vivo, 

diariamente, destacando a convergência digital. Foi através de experimentação que o 

projeto vingou e deu frutos. 

Nossa grande inovação não é simplesmente tecnológica ou 
comunicacional. Creio que a nossa grande contribuição, a nossa 
subversão de paradigma é praticar jornalismo competente e 
independente dentro de uma instituição de ensino superior brasileira. E 
isso não é tarefa fácil. (BRASIL, A. 2011) 

 

A TV PUC-Rio é uma outra referencia no cenário carioca, pois além de desenvolver um 

trabalho sério a longo data, recentemente passou por transformações e migrou para o 

ambiente virtual. Todavia, após uma vasta pesquisa sobre os conteúdos universitários 

dentro e fora do Brasil, a University of California Television7 foi a que mais se aproximou 

da nossa proposta, sobretudo pelo conteúdo.  

 
fonte: http://www.uctv.tv 

E apesar de não ser uma TV Universitária, a dinâmica da TV octo8 chamou a atenção pela 

linguagem e pela tentativa de exibir um conteúdo mais “transparente”. A pretensão é 

aproveitar a influência estética.  

 
fonte: https://octooc.com.br 

                                                
7 http://www.uctv.tv 
8 https://octooc.com.br 
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Construção de uma marca 

Conforme dito anteriormente, o processo de fundação da TV IBMEC ainda encontra-se em 

fase de gestação. Assim sendo, as etapas de criação da logomarca contou com o apoio do 

professor Ricardo Campos, docente da Instituição. Ele é formado em desenho industrial e 

especialista em comunicação organizacional. Há mais de 20 anos no mercado já passou por 

diversas organizações, tais como: Neoris/Mlab, Contagio Criação, Imagemaker, SENAI e 

Linformazione Multimídia.  

O processo se deu da seguinte forma: o primeiro passo foi fazer um levantamento das 

logomarcas de TVs universitárias no Brasil e no Mundo. Posteriormente, foram observados 

quais os elementos predominantes nas logomarcas. A ideia era algo que remetesse 

pluralismo para transmitir o sentimento democrático da TV IBMEC. No entanto, 

esbarramos com um atalho conceitual de identidade visual, devido a logomarca do IBMEC. 

Dessa forma, a saída foi apresentar modelos diversos que ainda passarão por um processo 

de votação no qual os alunos da instituição serão convocados a participar. 

 

Potencial da internet – conteúdo por demanda 

Vivemos sob a influência constante de imagens. Em qualquer local que estejamos somos 

convocados a exercitar nossa capacidade de ver. Visualizamos imagens não por uma 

obrigação, mas pelo prazer que sentimos ao observá-las. Somos visualmente estimulados 

por mensagens, discursos, e também pelo entretenimento. Ver, neste sentido, pressupõe um 

gesto de inserção, participação e engajamento. Compartilhamos experiências através das 

imagens. 

Os avanços tecnológicos possibilitam novas maneiras de assistirmos ao conteúdo 

audiovisual. As constantes atualizações, por sua vez, demandam uma postura ativa diante 

das novidades. A convergência midiática evidencia uma nova forma de relacionamento com 

os bens culturais, especialmente com as imagens. “No mundo da convergência das mídias, 

toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por 

múltiplas plataformas de mídia.” (JENKINS 2009, 29) 

A TV IBMEC, neste sentido, pretende estimular a produção de um conteúdo audiovisual 

que possa refletir a identidade da instituição, mas principalmente, que seja um canal de 

comunicação com ênfase na educação e na cultura, mas ao mesmo tempo sem deixar de 

considerar a perspectiva do entretenimento. Enfim, uma televisão que possa ampliar e 

expandir os valores do IBMEC para fora dos muros da universidade e, desta forma, possa 
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estimular o pensamento crítico e a reflexão aprofundada sobre temáticas de domínio e 

excelência da instituição. 

 
Há anos vem-se produzindo importante ampliação da paisagem 
televisiva. Às formas de televisão aberta se uniram a televisão a cabo, a 
Internet, as televisões comunitárias, os canais locais, a televisão por 
satélite. Essa renovação não se restringe somente às modificações 
tecnológicas, mas pressiona os ordenamentos jurídicos, as relações das 
audiências com os produtos televisivos, as variações dos gostos e as 
transformações dos gêneros. Se os espectadores de televisão recebem 
atualmente mais mensagens televisivas, também variam as formas 
pelas quais se relacionam com elas, desde as maneiras como as 
selecionam até os modos como compõem autonomamente suas 
próprias fichas de programação ou desenham seus ritmos pessoais de 
recepção televisiva, agora muito mais impactados pelas possibilidades 
de zapping. (MARTÍN-BARBERO 2004, 67) 

 

O zapping de canais televisivos, como apontado por Barbero, alterou significativamente a 

relação estabelecida com a programação televisiva. A postura passiva do telespectador 

começava a sofrer modificações e a batalha pela audiência tornava-se ainda mais acirrada. 

O consumidor passou a ter a oportunidade de selecionar de maneira mais específica o 

conteúdo que desejava receber. Ao mesmo tempo, equipamentos domésticos como o 

videocassete, o DVD player e a TiVo começaram a oferecer conforto ao telespectador de 

assistir o conteúdo de seu interesse no horário mais compatível com sua rotina. Ou seja, a 

demanda do público por conteúdo somada aos avanços tecnológicos transformaram 

estruturalmente a forma de assistir televisão. 

A Internet, por sua vez, intensificou de maneira ainda mais profunda estas transformações. 

O conteúdo de uma televisão universitária, por exemplo, poderia ser acessado a partir de 

qualquer dispositivo conectado à rede. Ou seja, é possível ao usuário começar a assistir um 

conteúdo sobre um determinada temática em seu smartphone, terminar de assistí-lo em seu 

tablet e optar por visualizar os outros conteúdos em sua smart TV no conforto do sofá da 

sala. A cultura da convergência, como define Henry Jenkins, pressupõe maior participação 

e interação. O espectador assume, inclusive, o papel de produtor, tendo em vista que sua 

participação é parte essencial do processo. 

 
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 
plataformas de mídia, 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 
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palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 
mercadológicas, culturais e sociais... (JENKINS 2009, 29) 
 

 

Não há como negligenciar a mudança de comportamento e formas de consumo observadas 

nas novas gerações. Produzir conteúdo, sobretudo de cunho educacional, sem pensar em 

novas estratégias e linguagens significa permanecer estagnado e veiculando um material 

hermético para um grupo seleto de intelectuais. Neste sentido, como convocar a 

participação de professores (mesmo que de áreas que não sejam relacionadas ao audiovisual 

diretamente) e dos alunos na produção de conteúdo de qualidade e relevante para 

comunidade como um todo, não apenas para o ambiente acadêmico? 

 
O ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto 
composto de evidências tautológicas. O ato de dar a ver não é o ato de 
dar evidências visíveis a pares de olhos que se apoderam 
unilateralmente do “dom visual” para se satisfazer unilateralmente com 
ele. Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito. Ver 
é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação fendida, 
inquieta, agitada, aberta. Todo olho traz consigo sua névoa, além das 
informações de que poderia num certo momento julgar-se o detentor. 
(DIDI-HUBERMAN, George 2010, 77) 

  

George Didi-Huberman nos apresenta o olhar como uma ação incompleta e que, 

inevitavelmente, nos retorna. Ou seja, aquilo que vemos está impregnado pelo nosso 

próprio olhar. Existe, de acordo com este raciocínio, uma interferência subjetiva naquilo 

que vemos. Jean-Louis Comolli defende uma ideia semelhante quando aborda questões 

relacionadas à auto-mise-en-scène. Para ele, toda imagem está marcada pelo próprio olhar 

daquele que a produz. A crença da TV IBMEC é ser um canal através do qual a perspectiva 

dos alunos esteja impregnada no conteúdo, ou seja, uma programação que poderá ser 

acessada por demanda e que, essencialmente, evidencie a multiplicidade do público que 

compõe o IBMEC. 

Com o objetivo de compreender melhor como seus assinantes se relacionam com o 

conteúdo disponibilizado, a Netflix, por exemplo, desenvolveu uma pesquisa em 2013 em 

parceria com o antropólogo cultural Grant McCracken para tentar identificar os principais 

motivos que conduzem os espectadores a visualizarem imagens de maneira obsessiva. De 

acordo com o pesquisador canadense há uma incongruência entre nosso ritmo de vida 

acelerado, marcado pelo aspecto digital, pela comunicação em caracteres e o nosso desejo 

de estruturas narrativas complexas. Além disso, McCraken aponta; 
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TV viewers are no longer zoning out as a way to forget about their day, 
they are tuning in, on their own schedule, to a different world. Getting 
immersed in multiple episodes or even multiple seasons of a show over 
a few weeks is a new kind of escapism that is especially welcomed 
today. (Press Release, 2013) 

 

Outro aspecto que não pode ser deixado de lado nesse contexto é a própria política da 

Netflix de licenciamento e obtenção de direitos de imagens por região. De acordo com 

Jenny McCabe, diretora de relacionamento de mídia global; “If you keep watching, we’ll 

keep adding more of what you love.” (Netflix: Quick Guide, 2013). Logo, é possível 

presumir que as seleções e visualizações dos assinantes funcionam como uma espécie de 

filtro ou parâmetro de referência e análise para a oferta de novos títulos e produção de 

conteúdo original. Será que esta mesma lógica pode ser aplicada em relação ao conteúdo 

veiculado em uma televisão universitária essencialmente virtual? A TV IBMEC, desta 

forma, defende que a partir da ampla produção de conteúdo audiovisual acompanhada de 

um cuidadoso e meticuloso trabalho de verificação de audiência talvez seja possível 

direcionar a produção de imagens que sejam mais relevantes e mais visualizadas.  

Nenhum destes dados sugerem o desaparecimento da televisão, muito pelo contrário. Na 

verdade, evidenciam uma nova lógica de visualização de conteúdo. Há um contexto cultural 

que é explorado e um estímulo ao contínuo consumo de imagens como uma forma de 

compartilhamento de experiência cultural. A televisão segue como um equipamento 

presente nas residências, mas sua forma de utilização passa por transformações; 

 
Even in this age of digital devices, television is still the primary source 
of entertainment in American households. In 2011, 44 million 
television sets were sold in North America. Statistics show shoppers 
typically purchase a new television set approximately every seven 
years. However, it is a growing trend for television viewers to watch 
less broadcast television and more streamed-on-demand television that 
comes from plugging into a source such as Netflix. Most television 
viewers today are also multitasking while they watch television. They 
surf the Internet, go on social networking sites, and text on their cell 
phones while movies or television shows are playing. Netflix has 
become one of the top destinations for Americans to access their 
favorite videos. (LUSTED 2012, 11) 
 

A realidade brasileira tem suas peculiaridades, mas algo que não pode ser deixado de lado 

são os dados do IBGE sobre o número de aparelhos de televisão nas residências, bem como 

o vertiginoso aumento do número de smartphones por habitante. Ou seja, além de acessar 
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conteúdo em tempo real na televisão, o espectador realiza outras atividades 

simultaneamente conectado à Internet, muitas vezes, inclusive, posta comentários nas redes 

sociais sobre o conteúdo que está visualizando ou envia mensagens de textos para os 

amigos com suas impressões sobre aquilo que está assistindo. Ao que tudo indica, parece 

fundamental refletirmos a partir de uma lógica de múltiplas telas funcionando 

simultaneamente. Cabe lembrar, por exemplo, o posicionamento de marca da Samsung que 

informa aos seus consumidores os diferentes tamanhos de telas e não mais os nomes dos 

dispositivos. As futuras gerações talvez dêem risadas quando foram informadas sobre o 

funcionamento da televisão de tubo. 

Experimentação – linguagem audiovisual  e cultura participativa 

A ideia é que a TV IBMEC tenha a estética e a linguagem como destaques centrais. O que 

se tem em mente é criar um ambiente extremamente democrático capaz de constituir-se 

como um espaço de produção de práticas que solicitem tanto o conhecimento teórico, 

quanto o prático. Dessa forma, compreender a necessidade da correlação de outras 

disciplinas  no auxílio de uma pedagogia do olhar audiovisual é fundamental. Essa também 

seria uma forma de integrar os outros cursos na dinâmica da TV IBMEC, com o objetivo de 

ampliar a discussão e compreensão de conhecimentos além de representar um veículo de 

comunicação de referência, compreendendo, portanto, a televisão universitária como um 

espaço de inclusão no ensino superior que contribuiria para a disseminação de informações 

não só da Instituição, mas da sociedade em geral, mapeando todas questões sociais do 

Brasil. 

E se por um lado haverá um rigor na estética das imagens, sobretudo na captação e edição; 

por outro, a valorização dos recursos tecnológicos do imperativo da cibercultura marcará 

forte presença. É fato que antes a produção audiovisual era quase que exclusividade das 

emissoras de televisão e estúdios cinematográficos. Atualmente esses recursos alcançaram 

praticamente todos os espectros sociais e servem aos mais diversos propósitos do cidadão 

comum, mas que também operam em serviços de segurança para empresas, condomínios, 

shopping centers e até ao governo, na forma de sistemas de controle de tráfego e vigilância 

dos espaços públicos, por exemplo e resulta numa produção exponencial de conteúdos 

audiovisuais, o fato observado vem ocasionando um número avassalador de flagrantes das 

cenas do cotidiano. 
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Quando disponibilizamos em um novo meio como a Internet ou mesmo 
em um ultrapassado sistema de circuito fechado de uma universidade 
ou condomínio, a linguagem do telejornalismo se torna arma 
informacional poderosa. Possibilita a captação e a transmissão de 
eventos até então considerados inapropriados para os meios de 
comunicação massivos tradicionais como a televisão. (BRASIL, A. 
2011, p.21) 

 

Sendo assim, praticamente todo e qualquer acontecimento tem sido capturado e registrado 

por algum tipo de dispositivo de visibilidade, numa situação bastante análoga ao que 

imaginou George Orwell (1998) e muito além do panóptico analisado por Foucault (2011). 

Não é à toa, pois, que os sites de compartilhamento de vídeos, por exemplo o Youtube, tem 

logrado grande sucesso de audiência. Parece que a sociedade como um todo tem se afetado 

com a multiplicidade de vídeos disponíveis para apreciação, obedecendo às mais diversas 

motivações, desde o entretenimento até a informação. O  telejornalismo, enquanto lugar de 

referência, tem sido fortemente marcado pela superabundância de exposição de 

acontecimentos expressos, a chamada cultura participativa. Atenta a esse novo modo de 

fazer jornalismo, a necessidade da TV IBMEC vai contribuir na formação dos alunos de 

forma árdua. Não só aproveitando essa dinâmica tecnológica, mas fortalecendo o 

conhecimento para que as bases do saber jornalístico sejam cada vez mais sólidas, na 

medida que as informações chegam de vários pólos e dependem, portanto, de uma melhor 

apuração. 

Apesar de ainda estar em formação, o modelo de exibição da TV IBMEC está sendo 

pensado para seguir a seguinte disposição gráfica: 

- consumo imediato (notícias, sobretudo as factuais que perdem o valor se não forem 

consumidas no mesmo dia); 

- cultura/esporte/entretenimento; 

- acadêmico (incluindo editais de apoio a produção de TCCs); 

- publicidade; 

- making of de atividades acadêmicas realizadas dentro e/ou fora de sala de aula; 

 

Conclusão 

Diante desse abundante cenário de informações o desafio de fundar a TV IBMEC não está 

apenas na construção de equipe, na pesquisa de orçamentos em equipamentos em curso, na 

produção de um documentário como marco audiovisual, muito mais do que isso a TV 

IBMEC espera manter a excelência no aprendizado através de práticas inovadoras e ser 
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referência de uma televisão universitária que abrigue conteúdos diversificados com uma 

linguagem  e um padrão estético diferenciados. Trabalhar com a sinergia dos meios 

oferecendo aos alunos a oportunidade de experimentar a vivência prática com o rigor da 

crítica.  

Os projetos com as parcerias já estão em andamento como, por exemplo, a TV FUTURA. 

Agora, é aguardar as cenas do próximo capítulo. 
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