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INTRODUÇÃO

Até há bem pouco tempo as formas de aceder às denominadasimagens em movimento resumiam-se à fotografia, ao cinema e ao vídeo,apresentando-se a televisão como o meio de massas por excelência.Hoje, na transição para a chamada “Era Digital”, é comum dizer-se quea evolução das tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s) estãoa ditar grandes alterações e até mesmo o fim de algumas formas decomunicação. No contexto destas alterações,  os casos da rádio, daimprensa e da televisão são merecerdores de destaque. Em relação aeste último médium, pode-se observar que ele está numa fase demetamorfose e que os avanços rumo ao digital não representam a suadestruição ou substituição mas se revelam, antes, para uma dinâmica decomplementaridade. Dito de outra forma, eles dão um novo enqua-dramento ao desenvolvimento e à  evolução da sua ecologia mediática.Verifica-se que existem mais formas de acesso aos conteúdos televisivose um leque infindável de opções de consumo. Aliás, de acordo comrelatórios recentes acerca das tendências de consumo televisivo,verifica-se a existência de um crescimento na quantidade de tempo queé dedicado ao consumo de TV. Porém, nestes documentos relata-se quehá uma grande diferença no que concerne à forma como esse consumoé realizado. Trata-se de um acesso fragmentado porque, para além doaparelho televisivo mais tradicional, incluem-se os consumos deconteúdos televisivos que são distribuídos através de sistemas multi-plataforma ligados à “Internet” (vejam-se os casos dos, telemóveis, PC’s,portáteis, tablets, PDA’s e leitores de conteúdos multimédia iPod/iPadtablet PC). Neste cenário pode constatar-se que, subjacente à base dos pro-gramas televisivos, está o uso de tecnologias digitais (baseada no códigobinário composto por 0’s e 1’s) para a criação de conteúdos quecombinam uma qualidade superior de imagem áudio (HD e 3D) com apossibilidade de aplicar taxas de compressão que lhes aumentam o  graude mobilidade. Esta característica significa que o consumo destes
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elementos pode ser feito através de vários aparelhos conectados àInternet para um visionamento em direto (streaming) ou que permitamum descarregamento do conteúdo televisivo desejado. Para além desteaspeto, que está mais ligado à distribuição televisiva, acresce ainda aemergente democratização tecnológica que é promovida por umadiminuição dos preços dos equipamentos essenciais (câmaras ecomputadores) para a produção e edição de conteúdos televisivos. Nota-se aqui uma resposta por parte do mundo empresarial em relação aocrescente interesse participativo por parte do cidadão comum emproduzir e emitir vídeos em espaços disponíveis na Internet como oYoutube, Vimeo, Hulu e até em espaços ligados às empresas produtoras.No fundo, pode dizer-se que a história da televisão está no momento quea académica Christine Rosen definiu como “a era do Egocaster”. Por issoserá compreensível considerar-se que este médium está num época algoexpectante e confusa, sendo importante encontrar-lhe uma identidade,passível de consenso, que o permita caraterizar no contexto múltiplo darealidade contemporânea. No sentido de esclarecer essa identidade, há a necessidade de olharpara televisão e tentar identificar a sua base histórica: a arte de criar ede divulgar histórias. Tendo isso em mente, o presente trabalhocomporta dois objectivos. Num primeiro momento, e tendo presente amatriz histórica da telivisão, iremos analisar, de uma forma detalhada,as caraterísticas, os desafios e as tendências que se associam à revoluçãodigital que hoje se verifica na TV. Num segundo momento debruçar-nos-emos sobre a linguagem e as técnicas específicas implicadas na produçãode conteúdos televisivos. Deste modo, na primeira parte deste livro começamos por fazer umenquadramento histórico deste meio, com uma referência ao que seconsidera uma das bases da televisão — a transformação ótica demensagens visuais. Esta abordagem de uma natureza teórica continuará na segundaparte onde se passa para uma perspetiva mais empírica. Ter-se-á apreocupação de enunciar e identificar os elementos base da produçãotelevisiva, tanto em termos de conteúdos gravados em estúdio como no
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contexto do trabalho que é executado em exteriores. Serão tambémresumidos os géneros televisivos mais usuais nestas abordagens.  Na terceira parte passar-se-á aos elementos de âmbito mais técnico— iluminação, cenografia, áudio, dinâmicas de pós-produção, tipos denarradores e elementos de continuidade visual. Na quarta parte haverá espaço para uma reflexão teórica eprospetiva relativamente ao novo paradigma de televisão do século XXI. 
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