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Resumo 

A falta de um consenso sobre o conceito de televisão e o avanço tecnológico 

desencadearam um debate no campo da Comunicação sobre o fim da TV. É possível 

identificar dois pólos na discussão: de um lado, autores que acreditam que a televisão vai 

morrer – ou até já morreu; de outro, os que defendem que ela permanece forte e em 

convergência. Assim, este artigo propõe apresentar o debate, contemplando tradições 

teóricas como Teoria Crítica, Teoria do Meio e Semiótica, bem como analisar as questões 

epistemológicas que o envolvem. Por fim, pretende-se retornar ao conceito de meio, 

conforme estabelecido por Martino (2010, 2014, 2016), para definir o que é televisão e 

analisar a possibilidade do seu fim.  

 

Palavras-chave: televisão; meios de comunicação; convergência; teorias da 
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Introdução 

Em 2016, nossa proposta ao GP de Teorias da Comunicação foi analisar o que 

estudam sobre televisão os principais autores da área e como a definem. Nessa 

oportunidade, constatamos que poucos apresentam um conceito completo de TV, e que 

os termos tecnologia e meio de comunicação são utilizados, de maneira geral, sem uma 

discussão profunda ou definição explícita (PARMEGGIANI, 2016, p.13-14). Em 

consequência, veio à tona um debate travado por vários desses pesquisadores acerca de 

um possível fim do meio. Essa discussão tem se desenvolvido nos últimos 20 anos, como 

resultado da digitalização e do avanço tecnológico: 

O fascínio dos estudos culturais e mediáticos com transformações 

tecnológicas na era digital, e o estabelecimento subsequente da 

distinção entre novos meios e meios tradicionais, tem tornado a 

obsolescência da televisão como conhecíamos em uma questão-chave 

no início dos anos 2000, fazendo assim do ‘fim da TV’ um tropo 

familiar nos discursos acadêmicos (BUONANNO, 2016, p.95). 

 

 Embora tenha ganho força nos anos 2000, o tema não é novo: “que os meios de 

comunicação de massa em geral e, em especial, a televisão estavam destinados a sofrer 

transformações radicais não é uma ideia nova e nem nasce no século XXI” (SCOLARI, 

2014, p.35). Com efeito, as mudanças não atingem apenas a televisão; um dos 
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protagonistas desse tipo de debate tem sido o livro, em uma oposição entre impresso e 

digital. Conforme Guillermo Orozco e Toby Miller (2016, p.105), esta é uma nova época, 

na qual os meios ditos tradicionais, nomeadamente imprensa, cinema, rádio e televisão, 

continuam a desempenhar papéis importantes na sociedade, mas, ao mesmo tempo, 

“lutam pela coexistência e pelo domínio com novas telas, novas tecnologias”. 

Carlón (2009, p.164), por sua vez, questiona se o exercício realizado pelos autores 

é um diagnóstico – ou seja, uma situação comprovada e estabelecida – ou uma previsão 

– isto é, uma estimativa, uma interpretação do que está por vir. Para o argentino, são dois 

polos que levam à discussão: 1) em relação ao suporte, a inovação tecnológica modifica 

a oferta e o acesso à televisão; 2) do ponto de vista das práticas sociais, notam-se 

mudanças no receptor e de sua telespectação, resultando em uma crise da noção de TV 

como meio de comunicação de massa (CARLÓN, 2009, p.164). O autor questiona, ainda, 

a origem do debate: “as posições enfrentadas são resultado de nossa forma de conceituar 

a televisão e a história da midiatização ou há interpretações diferentes a partir de 

processos históricos sobre os quais concordamos?”  (CARLÓN, 2014, p.13). Não se trata 

de uma resposta fácil, pois os pesquisadores de destaque na área e aqui articulados partem 

de perspectivas teóricas distintas. 

 Em certa medida, o cenário do debate assemelha-se ao apresentado por Umberto 

Eco (2015), em “Apocalípticos e Integrados”. No livro, lançado em 1965 na Itália, o 

pesquisador aponta as duas principais posições em relação à cultura de massas: 

resumidamente, de um lado, os apocalípticos, cuja visão é negativa, encaram a indústria 

cultural e seus bens de consumo como alienantes, uma forma de controle social, uma 

cultura inferior; de outro lado, os integrados, cuja postura é positiva, veem na cultura de 

massas uma democratização dos produtos culturais, um modo de fazer chegar a todos o 

que antes era restrito às elites (ECO, 2015). No debate sobre o fim da televisão, 

encontramos novamente essa polarização: há os que dizem que a TV morrerá – ou até que 

já morreu –, enquanto outros negam o seu fim, preferindo entender o atual contexto como 

uma nova fase da televisão. Carlón e Fechine (2014, p.8) organizaram em parceria o livro 

“O Fim da Televisão”, em que reúnem textos de diversos pesquisadores entorno dessa 

questão, e chegaram a uma conclusão semelhante: “ao menos duas correntes de 

pensamento a partir das quais esse momento de transição da televisão vem sendo 

interpretado: uma delas sustenta a ideia de que a televisão não está morta nem morrendo 

e, a outra, que uma certa televisão está morrendo”. 
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Dessa forma, propomos apresentar, neste artigo, as duas perspectivas que 

dominam a discussão: 1) do fim ou da morte da televisão, “precisamente devido à 

transformação sofrida pelo meio na era digital, a televisão como a conhecemos está 

definitivamente chegando ao fim” (BUONANNO, 2015, p.68); 2) de que a TV nunca 

esteve tão saudável e triunfante, pois encontra-se em uma fase de abundância (ELLIS, 

2002), “caracterizada pela incessante proliferação de canais, disseminação incontrolável 

da produção ao longo das mídias, telas, plataformas e o fenômeno, nacional e 

internacional, do completamente imersivo e viciante fandom” (BUONANNO, 2015, 

p.68). Para isso, foi realizada uma extensa revisão bibliográfica, articulando autores de 

renome na área, identificados com algumas das principais tradições teóricas – 

nomeadamente, Teoria Crítica representada pelos Estudos Culturais, Teoria do Meio, e 

Semiótica. Os próximos dois itens são dedicados, portanto, a essa apresentação. 

A seguir, procuramos apontar e descrever os principais termos oriundos do debate 

sobre o fim da televisão, como pós-TV, televisão expandida, televisivo, metatelevisão, 

hipertelevisão e cibervisão. E, por fim, propomos um retorno ao conceito de meio de 

comunicação, conforme Martino (2010, 2014, 2016), com o objetivo chegar a uma 

definição completa de televisão e analisar a discussão travada pelos autores da área. 

  

A TV já era: o que dizem os autores que defendem a morte do meio 

 Entre os que creem no fim da TV, encontram-se pesquisadores como Eliseo Verón 

(2009), Mario Carlón (2009, 2014), Sebastião Squirra (2015, 2016), e Elihu Katz (2009 

apud CARLÓN, 2014, p.13), por exemplo. De acordo com Buonanno (2016, p.96), esse 

posicionamento está relacionado à “abordagem de substituição”, recorrente nas 

discussões sobre os meios de comunicação e sua evolução. Isto é, uma inclinação 

intelectual “de conceber processos de mudança e desenvolvimento em termos de 

deslocamento do ‘velho’ pelo ‘novo’”, de obsolescência, em oposição a uma perspectiva 

de coexistência das diferentes fases e formas das tecnologias (BUONANNO, 2016, p.96).  

Mesmo dentro desse grupo, há leituras diferentes quanto à morte do meio: por um 

lado, a perspectiva anglo-saxônica destaca “os desenvolvimentos tecnológicos como as 

principais causas de mudança na televisão”; por outro, o grupo formado principalmente 

por latino-americanos confere maior ênfase “às práticas sociais que as audiências 

televisivas favorecem” (OROZCO e MILLER, 2016, p.105). Estes últimos, segundo 

Carlón (2014, p.15), foram especialmente influenciados por Eliseo Verón, cuja leitura “se 
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concentra, principalmente, em três eixos: o fim da programação, a crise da televisão como 

meio e o novo papel do espectador”, confirmando a tendência de foco nas audiências e 

suas práticas, apontada por Orozco e Miller (2016, p.105). 

 De maneira geral, pode-se afirmar que esse posicionamento tem relação com a 

ideia de que a internet e as tecnologias digitais ultrapassam a televisão, que, por usa vez, 

“está deixando espaço para outras com centenas de canais, que transmitem para ‘nichos’; 

uma televisão portátil, que faz parte de um sistema integrado com a internet e outros 

novos meios” (CARLÓN, 2014, p.14). Com o digital, a capacidade de gravar e armazenar 

o conteúdo audiovisual numa espécie de banco de dados virtual ganha força: se as 

audiências passam a consumir em outras formas – como streaming, DVDs de venda ilegal 

ou não, sites e apps como Netflix –, a instituição emissora seria abalada (CARLÓN, 2014, 

p.22). Perder-se-ia, nesse sentido, a força da transmissão ao vivo que é a característica 

fundamental da TV para diversos autores (DAYAN e KATZ, 1992; VERÓN, 2009; 

CARLÓN, 2014; entre outros).  

 Na esteira dessa corrente, Squirra (2015) acredita que o contexto de fecundidade 

tecnológica, mobilidade, multiplicidade de telas e conexão ubíqua  

é precisamente o palco principal que atualmente anuncia o fim da 

televisão, tal e qual existe agora em muitos lugares. Entendemos que é 

uma questão de tempo para que seja totalmente substituída por uma das 

várias telas que formam as estruturas sociais cotidianas devido à 

incrível velocidade da evolução tecnológica que se observa em novos 

segmentos sociais, indicando que a substituição acontecerá muito antes 

do que esperado. 

 

Para alguns desses autores, como é o caso de Verón (2009) e Carlón (2009, 2014), 

o fim da televisão está diretamente relacionado ao que caracterizam como uma crise dos 

meios de comunicação de massa. Carlón (2014, p.29) explica: 

O que queremos dizer é que os meios de massa perderam sua posição 

hegemônica, não desaparecerão, mas, para sobreviver, deverão 

desenvolver, como já estão fazendo e distintos estudos estão mostrando, 

estratégias radicalmente diferentes: tão diferentes que em breve 

estaremos nos perguntando o que resta dos meios de massa (CARLÓN, 

2014, p.29). 

 

Afinal, adaptam-se e, então, morrem? Percebe-se, aqui, a perspectiva que 

Buonanno (2016, p.96) classifica como “abordagem de substituição”: os meios de massa 

passariam por mudanças tão radicais ao se adaptarem ao novo contexto comunicacional 

que deixariam de sê-lo, acabariam substituídos por novas formas e funções mediáticas.  
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A TV não acabou: o que dizem os autores que negam a morte do meio  

De outro lado, estão os que defendem que a televisão não está morta – nem sequer 

morrendo –, como Toby Miller (2009, 2014), John Ellis (2002), Milly Buonanno (2015, 

2016) e Amanda Lotz (2014). Segundo Orozco e Miller (2016, p.105), a posição negativa 

dos colegas advém de “um fetiche por atualizações sem fim, como parte da obsolescência 

embutida, [que] alimenta esse discurso”. Nesse sentido, Lotz (2014, p.2) critica que 

prever a morte iminente da TV tornou-se tendência entre os acadêmicos nos anos 2000. 

Toby Miller (2009, p.18-19) junta-se ao grupo que critica o decreto de fim da televisão e, 

principalmente, a ideia recorrente de que será substituída pela internet: 

A internet é o futuro. O grande organizador da vida diária por mais de 

meio século perderá o lugar de honra tanto na disposição física do lar 

quanto na ordem cotidiana do drama e da informação. Todos devemos 

dar boas-vindas ao mundo pós-televisão, onde os duplos monopólios 

foram rompidos – o objeto físico não domina mais, nem o seu modelo 

de produção unidirecional. A TV perdeu a sua identidade. No entanto, 

a evidência para tais alegações é esparsa e inconsistente. 

 

Não é que esses autores neguem as mudanças apontadas pelos anteriores, mas 

veem consequências diferentes da inovação tecnológica: “Ela instiga-nos não proclamar 

o fim da TV, mas mais uma transmogrificação3 de um meio que tem sido a principal 

indústria do entretenimento audiovisual e fonte de informação na região durante as 

últimas seis décadas” (OROZCO e MILLER, 2016, p.101). Isto é, a televisão seria capaz 

de manter sua essência apesar das transformações da era digital. 

 E não só seria capaz de conservar sua essência, de acordo com Orozco e Miller 

(2016, p.105), como também a TV serviria de modelo para as tecnologias relacionadas à 

internet: seja pela convergência – afinal a televisão foi o primeiro meio capaz de reunir 

as funções dos anteriores em um só –, seja pela instantaneidade ou pela possibilidade de 

arquivo audiovisual. Para a pesquisadora italiana Milly Buonanno (2016, p.96-97), é 

preciso abrir mão da dicotomia do velho versus o novo a fim de perceber as possibilidades 

apresentadas pelo atual cenário de convergência em que a televisão se encontra: 

Se resistimos à tentação de conceber os meios, e nomeadamente a 

televisão, como um choque do velho e do novo, onde o velho está 

destinado a ceder diante do avanço avassalador do novo, podemos 

encontrar evidências de que tecnologias e formas culturais já 

estabelecidas podem coexistir em interação e combinação com suas 

contrapartes emergentes, ajudando a colocar à disposição dos usuários 

uma variedade de recursos adequados para acomodar uma pluralidade 

                                                 
3 Transmogrificação refere-se à situação em que algo adquire a forma de outro, numa mudança apenas 

estética, mais superficial, pois ambos os objetos mantêm seus atributos. 
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de hábitos e experiências de consumo mediático. Na verdade, a era pós-

radiodifusão oferece a possibilidade não só de escolha inédita – que não 

deixou de ter uma retórica própria de libertação e controle –, mas, ainda 

mais importante, de práticas diversificadas de acesso à TV e 

telespectação. Em particular, as opções de deslocamento de tempo e 

local promovidas pelas tecnologias digitais permitem que os conteúdos 

da televisão sejam acessados e assistidos a qualquer momento e em 

qualquer lugar em múltiplas plataformas e telas disponíveis. 

  

O resultado, assim, é que a TV está disponível sob demanda, bem como pelas 

programações de emissoras especializadas, através de diversos dispositivos, “mas no 

contexto tecnológico, legislativo e comercial do cenário televisual” (OROZCO e 

MILLER, 2016, p.105). Dessa forma, a televisão não estaria morrendo, mas expandindo 

“à medida que as audiências experimentam diferentes telas e possibilidades audiovisuais” 

(OROZCO e MILLER, 2016, p.101). 

Logo, não se trata de negar as mudanças tecnológicas ou de modos de assistir em 

curso, mas perceber o quão complexa, deliberada e individualizada se tornou a 

telespectação: “apesar do que muitos inicialmente pensaram, as mudanças no que 

podemos fazer com a televisão, o que esperamos dela e como a usamos não aceleraram o 

fim do meio; em vez disso, estão revolucionando a televisão” (LOTZ, 2014, p.3). 

Portanto, o que defendem esses autores é que a TV não está morta – nem morrendo –, ela 

está entrando em uma nova fase. 

 

Desdobramentos do debate 

Novamente traçando um paralelo com a reflexão de Eco (2015) em “Apocalípticos 

e Integrados”, podemos chegar a uma conclusão semelhante à do pesquisador italiano: o 

debate sobre o possível fim da televisão não é frutífero, é mais complexo que uma simples 

dicotomia entre morte e vida. De acordo com Scolari (2014, p.38), esta é uma discussão 

fora do tempo, pois "o discurso científico corre por trás das ações de processos que vive 

a sociedade, neste caso, os enunciados dos peritos são baseados em um diagnóstico, são 

de alguma forma uma previsão porque se adianta o que virar e surpreendem o senso 

comum". Por isso, acredita que fazer previsões sobre um cenário ainda não estabilizado 

é, no mínimo, arriscado (SCOLARI, 2014, p.38). Em outras palavras, “o rico debate que 

acabamos de apresentar produz um efeito estranho: termina num ‘ponto morto’” 

(CARLÓN, 2014, p.15), ou seja, sem uma solução, sem certo e errado. Observando os 

autores e seus argumentos, é possível perceber que a divergência está muito relacionada 

aos seus lugares de fala e aos diferentes posicionamentos epistemológicos. 
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Na tentativa de analisar o que está acontecendo com a televisão, autores têm criado 

diversos conceitos, como pós-televisão, televisão expandida, televiso, metatelevisão, 

hipertelevisão, e cibervisão, por exemplo4. 

O termo pós-televisão foi proposto por Alejandro Piscitelli no livro “Post-

Televisión: Ecología de los mediosen la era de internet” (1998). Influenciado pela obra 

de George Gilder, “A vida após a televisão” (1996), o autor conta que foi um esforço de 

visualizar o que viria depois da TV: “cunhamos o termo pós-televisão imaginando um 

mundo de interatividade generalizada, de conteúdo sob demanda, de produção massiva 

nas mãos dos usuários” (PISCITELLI, 2015). Na esteira de Piscitelli, pesquisadores como 

Ignacio Ramonet, Jean-Louis Missika e Francisco Rui Cádima também adotaram o 

conceito. Este último caracteriza a pós-televisão como voltada para audiências 

segmentadas, rompendo o modelo generalista de programação: “A radicação de um novo 

modelo que eventualmente só poderá ganhar consistência em pleno desenvolvimento da 

era digital assentará, assim, prioritariamente numa nova lógica marcada por novas 

competências dos públicos face aos programadores” (CÁDIMA, 2001, p.8). 

 Já a denominação televisão expandida daria conta do consumo de TV em outros 

dispositivos que não o televisor, por isso a ideia de expansão, de transbordar para outros 

suportes. Para Carlón (2014, p.18), diz respeito principalmente à transmissão ao vivo, 

uma vez que o autor a considera como a especificidade do meio. Ao pesquisarmos o 

termo, percebemos que não há uma conceituação mais específica e, geralmente, ele é 

utilizado em articulação com outros vizinhos, como pós-TV e hipertelevisão. 

 Televisivo é o termo escolhido por Orozco (2014, p.101) para referir-se ao 

“espaço de negociação entre a tela e o público e, sobretudo, de reconhecimento mútuo de 

certo tipo de expressão audiovisual”. Isto é, a essência da TV que pode ser consumida em 

outros dispositivos: “Por ‘televiso’, referimo-nos a uma qualidade que é essencial para 

todas as telas, baseadas como são no estilo e na forma da TV, e sujeitas aos protocolos 

representacionais que tanto limitam quanto alongam as normas televisivas” (OROZCO e 

MILLER, 2016, p.105). Nesse sentido, assemelha-se ao conceito de televisão expandida. 

 Para Orozco (2015), o televisivo representa o que é particular da linguagem da 

TV, estando presente em todas as formas televisivas, e através do qual é possível oferecer 

às audiências representações verossimilhantes da realidade como se fossem a própria 

                                                 
4 Alguns desses conceitos tiveram maior aderência na área que outros. Por isso, não vamos avaliar aqui a 

sua pertinência. O objetivo é comentá-los como exemplos, como consequências do debate sobre o fim da 

televisão e das análises da TV no contexto de convergência e digitalização. 
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realidade. Seguindo esse pensamento, o pesquisador diz que, num primeiro momento, 

houve uma espécie de simbiose entre a TV como meio de massa e o televisivo, pois o 

televisor estava atrelado ao televisivo; mais tarde, “a televisão começou a multiplicar-se 

de muitas maneiras e saiu do móvel-televisor” (OROZCO, 2015). Novamente, relaciona-

se com a ideia de TV expandida, com o transbordamento para outros dispositivos. 

 Mario Carlón (2009) apresenta a noção de metatelevisão como uma sequência da 

proposta paleo/neo-TV de Eco (1993), uma terceira fase. O prefixo meta pode tanto 

expressar a ideia de posterior – neste caso, de após a TV – quanto a de reflexão sobre si 

– ou seja, reforçando a essência da televisão. Embora o autor não explique a escolha do 

prefixo, inferimos, baseando-nos em seus textos, que ele adote o primeiro significado, de 

algo posterior – mas sem excluir completamente o segundo, pois a metaTV seria “a 

televisão canibal, que se auto consome e falar de si mesma” (SCOLARI, 2014, p.42). 

Nesse sentido, Carlón (2009, p.183) pensa a metaTV como o momento em que a televisão 

chega à autoconsciência, em que a programação é feita de fora para dentro. Seria, segundo 

o autor, o estágio inicial do fim da linguagem televisiva (CARLÓN, 2009, p.183). 

 Tendo em vista a crise do modelo broadcasting, a segmentação das audiências e 

a interatividade, Carlos A. Scolari (2014, p.44-45) propõe o termo hipertelevisão: “esse é 

um conceito operacional que nos permite falar do novo e, ao mesmo tempo, nos ajuda a 

escapar das armadilhas do prefixo pós”. São características da hipertelevisão: 1) a 

multiplicação de programas narrativos, como as séries, por exemplo; 2) a fragmentação 

da tela – em vários quadros, câmeras, ângulos; 3) a aceleração da história; 4) as narrativas 

em tempo real, com efeito de ao vivo, mesmo no caso de conteúdos gravados; 5) as 

histórias não sequenciais, que lançam mão de recursos de flashback e flashforward; e 6) 

a expansão narrativa, principalmente através de estratégias transmediáticas (SCOLARI, 

2014, p.45-46). Contudo, essa caracterização dá conta apenas de aspectos da mensagem 

e não do meio em si. Por um lado, isso sustenta a ideia de que se trata de uma fase da 

televisão, denotando mudanças na produção e na recepção de conteúdo; por outro lado, 

pouco dirige o olhar para transformações técnicas e sociais mais densas. 

Ao contrário de muitos colegas que decretam a morte do conteúdo televisivo 

gravado, Scolari (2014, p.48) defende que a hipertelevisão privilegia o conteúdo gravado 

sob demanda, que é o caso dos serviços como Netflix, Hulu, Amazon, Crackle, etc.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

É justamente no consumo sob demanda e via streaming que Squirra (2015, 2016) 

propõe o conceito de cibervisão. Se tele-visão dava conta da visão à distância, o autor 

propõe o prefixo ciber, remetendo ao ciberespaço:  

Isso é o que chamamos cibervisão, uma ampliação conceitual do termo 

televisão, porque se vive em uma plenitude audiovisual densamente 

estruturada nas múltiplas dimensões do ciberespaço. Na verdade, 

entendemos a cibervisão (para além da ‘tele’ visão) como um cibermeio 

(mais que um meio), que é a expansão de um outro conceito ao qual 

também sugerimos a atualização (SQUIRRA, 2015). 

  

Cibervisão, portanto, refere-se ao consumo de conteúdos audiovisuais, através da 

internet – seja por download ou transmissão via streaming –, em quaisquer telas. 

Ao revisar essas propostas, percebemos que “estamos entrando em uma nova fase 

da evolução do meio, mas não entramos em acordo de como devemos chamá-la” 

(SCOLARI, 2014, p.42). Nota-se uma preocupação em nomear a essência da TV, quando, 

ao nosso ver, a essência reside no conceito de televisão enquanto meio de comunicação.  

A discussão sobre o fim da TV se dá, em muito, devido aos diferentes 

posicionamentos epistemológicos encontrados no campo da Comunicação. Retomando o 

questionamento de Carlón (2014, p.13): “as posições enfrentadas são resultado de nossa 

forma de conceituar diferentemente a televisão e a história da mídia ativação ou há 

interpretações diferentes a partir de processos históricos sobre os quais concordamos?”. 

Acreditamos que o maior peso está nas diferentes formas de conceituação da televisão 

que, por sua vez, estão diretamente relacionadas à noção de meio que cada autor trabalha.   

Assim, o conceito de meio de comunicação torna-se fundamental para chegarmos 

a uma definição de televisão e, então, analisarmos seu possível fim. Com isso, é possível 

escapar da dicotomia entre velho e novo, enfatizando as continuidades no cenário 

comunicacional e não apenas as rupturas, como argumenta Buonanno (2016, p.97): 

Nossa compreensão da televisão atual beneficiar-se-ia da busca de 

continuidades e não apenas de rupturas entre o velho e o novo, de 

chamar a atenção para resiliência, readaptações, estratégias de 

coexistência e complementaridade entre passado e presente mediáticos, 

mais do que dar lugar a rupturas, obsolescência, substituições”.  

 

Uma definição de TV além do formato 

 Independentemente de postura epistemológica, os autores da área concordam que 

a TV se trata de um meio, por isso nortearemos a tarefa a partir desse conceito – muito 

embora ele não seja um consenso. Optamos pela proposta de Martino (2010, 2014, 2016), 

pois o autor contempla três fatores importantes: 1) a articulação entre a dimensão 
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tecnológica – no sentido de uma simulação da consciência (MARTINO, 2016, p.166) – e 

a social – encarnada na atualidade mediática (MARTINO, 2009); 2) a consistência teórica 

da proposição; e 3) a possibilidade de trabalhar os meios em qualquer contexto – desde o 

século XIX até hoje, na era da convergência –, inclusive com a ideia de desvinculação 

entre formato e função, tornando-os independentes do suporte. Em suma, “uma definição 

de meio de comunicação que permite aprofundar a análise da tecnologia e o novo sentido 

de comunicação, fornecendo um quadro conceitual para abordar a significação dos meios 

na sociedade e na cultura contemporânea” (MARTINO, 2016, p.167).  

Para Martino (2014, p.1189), os meios são tecnologias do simbólico que 

promovem um acoplamento entre dispositivo técnico e mente humana, cujo resultado é a 

simulação de uma faculdade mental. Por exemplo, a escrita simula a memória, enquanto 

a fotografia simula a percepção visual (MARTINO, 2016, p.167).  

Baseando-se na reatividade humana, Martino (2016, p.166) destaca dois autores: 

1) Nietzsche, que deu o nome de ressentimento à alteração no fluxo da consciência; 2) 

William James, que analisou os estados transitivos, ou seja, a parte do processo em que o 

objeto mental é alterado. Nesse sentido, o pesquisador propõe pensar a televisão a partir 

da dinâmica do diálogo: ora um indivíduo, ora outro, guia o processo, gerando uma 

alteração no fluxo da consciência (MARTINO, 2016, p.166). No caso da TV, essa 

alteração passa a ser exercida pelo dispositivo: “A televisão pode ser entendida, assim, 

como uma ‘máquina de reação’, uma maneira de acoplar mente e aparelho técnico, de tal 

modo que este último substitui os estados transitivos, cumprindo uma função do ou no 

pensamento” (MARTINO, 2016, p.166).  

 Dessa forma, a televisão possibilita a simulação do pensamento. Em conclusão 

semelhante, Postman (1970, p.348) afirma que o resultado é a introdução da ideia de 

tempo real, no qual “a apresentação da ação e sua percepção pelo público são virtualmente 

simultâneas”. A especificidade da TV, portanto, é o grau da simulação da consciência que 

ela promove. Se o produto do processo de comunicação mediática é a expressão social da 

experiência, a telespectação trata-se da simulação da experiência direta – não mediada. 

E mais: se não diz respeito a um objeto técnico, a televisão não pode ser 

considerada um eletrodoméstico, como alguns autores sugerem. Com efeito, como frisa 

Lotz (2014, p.2-3): “televisão não é apenas vista em um aparelho televisor”. Logo, do 

ponto de vista tecnológico, é possível chamar de TV o acoplamento entre consciência e 

um aparelho celular, por exemplo, se ele promover o processo descrito acima. 
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Outro ponto bastante discutido é a transmissão. Para muitos (como SQUIRRA, 

2015; DAYAN e KATZ, 1993), o conceito de TV está atrelado à radiodifusão. Porém, 

“televisão não é apenas broadcasting” (SCOLARI, 2014, p.44). Seguindo o conceito de 

meio de Martino (2010, 2014, 2016), a simulação do pensamento também pode ser 

produzida com o streaming. Nesse caso, a internet não estaria agindo como um meio, e 

sim como “mais uma forma de enviar e receber a televisão” (MILLER, 2009, p.22). 

Surge, assim, uma nova modalidade de TV sob demanda, em que o espectador 

seleciona o que deseja assistir, em qualquer horário5, a partir de um menu ou banco de 

dados, pagando-se por isso, principalmente no sistema de assinatura. Este é o caso de 

Netflix, Hulu e Amazon. O streaming, ainda, pode ser utilizado pelas emissoras como um 

reforço do broadcasting: “Em vez de substituir os programas de TV, estes fragmentos e 

comentários os promovem” (MILLER, 2009, p.21). E não apenas fragmentos: no caso de 

uma audiência internacional globalizada, programas inteiros podem ser consumidos por 

streaming quando não há retransmissores em um determinado país. É o caso dos fãs 

internacionais, conforme Henry Jenkins (2006), que dependem da internet para assistir à 

TV estrangeira quando os programas não são transmitidos na TV a cabo ou sob demanda.  

Scolari (2014, p.43 e 44), por sua vez, ressalta que muitos autores falam de uma 

crise do broadcasting e a possibilidade de desaparecimento da televisão enquanto meio 

de comunicação de massa, deixando para trás o modelo de transmissão um-para-muitos. 

Porém, se analisarmos a TV sob demanda, permanece o padrão um-para-muitos – leia-se, 

Netflix-para-clientes, Hulu-para-assinantes ou até Rede Globo-para-internautas, através 

da oferta de conteúdo pelo app. Acreditamos, portanto, que seja mais preciso afirmar que 

além do modelo um-para-muitos, acrescenta-se a possibilidade de um-para-um – ou um-

para-nicho –, por exemplo, em canais privados do YouTube. 

Carlón (2014) e Verón (2009) questionam as diferenças entre o tempo de oferta e 

o de consumo, com a pré-programação, a possibilidade de gravação e, principalmente, o 

streaming. Para esses autores, a consequência é a crise da programação, na qual “os 

sujeitos já não têm que assistir aos programas quando a televisão os transmite” 

(CARLÓN, 2014, p.16). Seguindo essa lógica, a transmissão por streaming afetaria a 

sincronia entre emissão e recepção e, por fim, a noção de atualidade mediática 

                                                 
5 O usuário pode selecionar o que deseja assistir no horário que quiser dentro da oferta da empresa 

transmissora. Por exemplo, na Netflix Brasil, a série Designated Survivor tem um episódio disponibilizado 

a cada terça-feira. Ou seja, embora não tenha uma grade de programação com horários fixos como uma 

emissora radiodifusora, a Netflix consegue agendar o consumo mesmo por streaming. 
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(MARTINO, 2009). No entanto, o tempo do receptor continua sendo o mesmo da 

máquina, aspecto importante para o acoplamento entre mente e dispositivo técnico.  

Além disso, defendemos que a sincronia entre emissão e recepção pode ser até 

intensificada. Por exemplo, uma nova temporada de uma série: no broadcasting e em 

alguns casos de TV sob demanda – como o já citado Designated Survivor –, a emissora 

veicula um episódio novo por semana, obrigando o espectador a aguardar o próximo. 

Nesse caso, a atualidade da série terá a duração de meses, no mínimo, o período entre a 

estreia e a season finale. Já no streaming, especificamente quando se disponibiliza uma 

temporada inteira, grande parte da audiência pratica o binge-watching, também conhecido 

como maratona, isto é, assistir vários episódios de uma vez, por horas até. O resultado é 

uma intensificação da atualidade, cuja duração é menor: em vez de meses, podem ser dias 

apenas6, mas, durante os quais, ganham amplo destaque. 

Assim, do ponto de vista social, em termos de compartilhamento da experiência, 

a TV desdobra-se tanto em um meio de comunicação complexo quanto em uma matriz 

social (MARTINO, 2010, p.30). Este último ponto fica explícito ao pensarmos no quanto 

a televisão influencia nossa cultura, oferecendo estereótipos, ídolos, narrativas, gírias e 

jargões, entre outros elementos culturais. Temos, assim, a articulação entre as 

características tecnológicas e sociais da TV (MARTINO, 2016, p.169). 

 

Conclusão 

Surgiu, nos últimos anos do século XX, um intenso debate sobre o fim da televisão 

que mobilizou muitos autores e publicações. Se entendermos que a TV se trata de um 

aparelho ou de uma forma de produção audiovisual, realmente as transformações 

tecnológicas que temos assistido podem levar ao seu fim. 

No entanto, defendemos um conceito de meio cujo foco é anterior ao suporte ou 

à produção, reside na relação estabelecida entre a mente e o dispositivo que, por sua vez, 

gera uma simulação de faculdades mentais (MARTINO, 2010, 2014, 2016). A televisão 

simula o pensamento através da alteração do fluxo da consciência. Esse entendimento 

possibilita um conceito de TV atualizado: desvinculado do aparelho televisor, ou seja, 

podemos assistir televisão no celular ou no computador, por exemplo; convergente, pois 

reúne as funções que antes estavam isoladas nos demais meios; em articulação com o 

                                                 
6 Exemplos recentes de intensificação da atualidade são séries como 13 reasons why e Stranger Things, 

cuja estreia teve grande impacto entre os espectadores, levando-as à atualidade mediática, tornando-as 

assunto de conversas e publicações da imprensa, registrando altos índices de audiência em pouco tempo.  
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social, através da atualidade mediática (MARTINO, 2009); independente da 

radiodifusão; de uma tecnologia do simbólico. 

 Ao contrário do que muitos acreditavam, a internet não parece ser uma inimiga da 

televisão: serve, inclusive, como forma de transmiti-la. Portanto, é possível afirmar que a 

TV não morre, adapta-se. O conceito de meio é fundamental para esse entendimento: 

Ao contrário do que alegaram os assassinos tecnológicos sobre a morte 

da televisão, como muitos fizeram em meados dos anos 2000, a 

mudança sem precedentes de programação em pequenas telas de 

telefones móveis, computadores de escritório e uma vasta gama de 

dispositivos portáteis em última análise reafirmou o significado do 

meio. Mas as novas capacidades tecnológicas exigiram ajustes na 

distribuição de televisão e nos modelos de negócio para tornar o 

conteúdo disponível nas novas telas (LOTZ, 2014, p.55). 

 

 Isto é, baseado na noção de meio de comunicação de Martino (2010, 2014, 2016), 

é possível estudar a televisão na era da convergência articulando continuidades e rupturas, 

não as opondo. Com o digital, se analisássemos apenas a técnica pela técnica, 

encontraríamos rupturas – por exemplo, a transmissão via streaming, as múltiplas telas; 

porém, ao abordar a relação com a mente humana e a matriz social influenciada pela TV 

– leia-se a atualidade mediática –, é possível encontrar estrutura em meio à novidade, 

articular continuidades e rupturas, pensando ambas profundamente. 
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