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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados de um estudo exploratório sobre o talent
show MasterChef Brasil, produzido e veiculado em TV aberta pela Rede
Bandeirantes desde 2014. O foco foi identificar e analisar os elementos que
compuseram as narrativas dos episódios finais das temporadas de 2015 e 2016 do
programa na televisão e na internet. Para isso, foram realizados diversos
procedimentos metodológicos entre os quais se destacam: pesquisa bibliográfica e
documental; acompanhamento sistemático do programa na TV e utilização do site
YouTube para análise dos episódios; monitoramento assistemático do MasterChef
Brasil nas redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram); decupagem de vídeo dos
dois episódios estudados; descrição e análise do corpus. Como resultado deste
exercício, destacam-se os diferentes usos feitos pela produção do programa das
linguagens ao vivo e gravada nas duas finais. Em relação à repercussão do
MasterChef Brasil na internet, nota-se que as estratégias dos canais oficiais do
programa foram as mesmas nas duas finais, no entanto, a repercussão nas redes
foi diferente, por conta das mudanças identificadas na narrativa televisiva que
refletiram nos comentários feitos pela audiência. A partir do presente estudo foi
possível observar características do processo de reconfiguração que a televisão
está passando no Brasil e no mundo. Para análise do programa, foi adotado
referencial teórico voltado à compreensão do chamado “fim da televisão” (CARLÓN,
2014; FECHINE, 2014; SCOLARI, 2014) e das implicações deste cenário nas
práticas das audiências (OROZCO, 2005; 2010; 2011; 2014). Entre os conceitos
chave para discussão do trabalho estão Social TV (FECHINE, 2013; FECHINE e
BRONSZTEIN, 2015; SIGILIANO e BORGES, 2016) e hipertelevisão (SCOLARI,
2014). Destaca-se ainda o diálogo com autores que estudam aspectos globais e
locais do MasterChef bem como as especificidades do formato dessa produção
mundial (HOLZBACH, 2016; MARQUIONI e OLIVEIRA, 2015; MARQUIONI e
ANDACHT, 2016a; 2016b; VILELA e JEFFMAN, 2016).

Palavras-chave: Comunicação. Televisão aberta. Redes Sociais. MasterChef
Brasil. Social TV. Hipertelevisão.

ABSTRACT

This study presents the results of a exploratory research about the talent show
MasterChef Brasil, produced and transmitted in the free to air TV channel Rede
Bandeirantes since 2014. The focus was to identify and analyse the elements on TV
and internet that composed the narrative of the program’s 2015 and 2016 season
finales. For that purpose, many methodological procedures were performed, among
them are: bibliographical and documental research; systematic monitoring of the TV
program and use of the YouTube site for episode analysis ; unsystematic
observation of MasterChef Brasil in social networks (Twitter, Facebook and
Instagram); decoupage of the two studied episodes; and corpus description and
analysis. As a result of this exercise, it is worth mentioning the different uses of live
and recorded languages conducted by the program production. Regarding
MasterChef Brasil repercussion on the internet, the strategies of the program’s
official channels were the same on both finales. However, the repercussion on the
social networks was different due to identified narrative changes, which reflected on
the comments made by the audience. With the present study, it was possible to
observe the characteristics of the reconfiguration process that television is passing
through in Brazil and in the world. For the program analysis, a theoretical referential
was adopted in order to understand the so-called “end of television” (CARLÓN,
2014; FECHINE, 2014; SCOLARI, 2014) and the implications of this scenario on the
audience practices (OROZCO, 2005; 2010; 2011; 2014). Among the main concepts
of this study are Social TV (FECHINE, 2013; FECHINE & BRONSZTEIN, 2015;
SIGILIANO & BORGES, 2016) and hypertelevision (SCOLARI, 2014). It is also worth
highlighting the dialogue with authors that study global and local aspects of
MasterChef as well as the format specificities of this global production (HOLZBACH,
2016; MARQUIONI & OLIVEIRA, 2015; MARQUIONI & ANDACHT, 2016a, 2016b;
VILELA & JEFFMAN, 2016).

Key words: Communication. Free to air television. Social networks. MasterChef
Brasil. Social TV. Hypertelevision.
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1 INTRODUÇÃO
Desde a sua chegada no Brasil em 1960, a televisão já passou por
muitas modificações que alteraram o funcionamento do aparelho, a forma de
produzir e de consumir os seus conteúdos. Atualmente, com o advento das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) este meio está novamente
se transformando e tendo que incorporar recursos do mundo digital em suas
produções. Sendo assim, precisamos considerar que o consumo de televisão
hoje não se dá exclusivamente a partir do aparelho televisor, já que podemos
assistir e interagir com seus conteúdos a partir de diversas de telas.
Assim como o surgimento da televisão trouxe questionamentos sobre o
possível desaparecimento do rádio, o advento da internet também está
gerando debates sobre um possível “fim da televisão”. Apesar destas
discussões, no entanto, a televisão continua alcançando grandes audiências e
arrecadando a maior parte do investimento publicitário no Brasil. Em 2015,
segundo o IBOPE1, 70% de toda verba destinada à publicidade no país foi
designada à televisão, sendo a maior parte desta verba (53%) alocada nas
emissoras de circuito aberto.
Tendo em vista a importância da TV como meio de comunicação e o
cenário de reconfiguração da televisão que está em curso no Brasil e no
mundo, estabelecemos para o TCC um ponto de observação desse cenário. O
programa

MasterChef

Brasil.

A

partir

de

um

estudo

exploratório,

especificamente dos dois episódios finais das temporadas de 2015 e 2016,
neste trabalho analisamos as narrativas estabelecidas pelo programa na
televisão e na internet.
O MasterChef é um programa de TV difundido em mais de 50 países,
distribuído em forma de franquia, que tem por finalidade encontrar o melhor
cozinheiro amador do local onde está sendo exibido, a partir de uma
competição gastronômica. Exibido pela primeira vez no Brasil em 2014, já
foram produzidas e transmitidas três temporadas do programa no país, com
sucesso de público na televisão e na internet.

1

Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/04/tv-foidestino-de-70-da-publicidade-no-brasil-em-2015-aponta-ibope.html>. Acesso em 18 nov. 2016.
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O problema de pesquisa que motivou este estudo foi: quais os
elementos que compuseram as narrativas das finais de 2015 e de 2016 do
programa MasterChef Brasil na TV e na internet? Sendo assim, o objetivo geral
do trabalho é compreender as narrativas das finais de 2015 e de 2016 do
programa MasterChef Brasil na TV e na Internet, em meio ao cenário de
reconfiguração do meio televisivo no país. Os objetivos específicos da pesquisa
são: compreender as mudanças ocorridas na produção televisiva brasileira a
partir da experiência do programa MasterChef Brasil; identificar de que forma o
programa incorpora as redes sociais à narrativa televisiva; analisar os
fenômenos da Social TV e da hipertelevisão no programa.
Para alcançar os objetivos propostos, desenvolvemos os seguintes
procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, a partir de uma revisão
teórica sobre o MasterChef, televisão no Brasil e o consumo televisivo nas
redes sociais; pesquisa documental com dados de mercado sobre o programa;
assistência e coleta dos vídeos para a posterior análise; monitoramento das
redes sociais do programa (Twitter, Facebook e Instagram) e do site do
MasterChef Brasil. A partir dos dados construídos nas observações na TV e
nas redes, realizamos a decupagem dos vídeos das duas finais, com o objetivo
de descrever detalhadamente os dois episódios. A partir das decupagens,
realizamos a sistematização e análise dos dados, a partir dos quais criamos
uma linha do tempo das finais, visando reconhecer os elementos que
compuseram a narrativa dos dois episódios estudados.
É importante destacar que a motivação para este estudo surgiu do
interesse pessoal da autora no MasterChef Brasil, visto que o programa mistura
dois ingredientes indispensáveis ao seu cotidiano: culinária e televisão.
Quanto à estrutura do trabalho, dividimos o mesmo em quatro capítulos.
Depois da introdução, no Capítulo 2 apresentamos nosso objeto empírico, o
programa MasterChef Brasil, e discutimos questões relacionadas ao seu
formato e sua entrada no Brasil. Primeiro, apresentamos um breve histórico do
programa, desde a sua criação em 1990, explorando as edições do programa
nos diversos países onde ele tem sido produzido. Na sequência, trazemos a
discussão sobre o formato do programa, que mescla aspectos de talent e
reality

show.

Por

fim,

apresentamos

o

MasterChef

Brasil

e

suas
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particularidades. Para tanto, dialogamos com Holzbach (2016), Marquioni;
Oliveira (2015), Marquioni; Andacht (2016a; 2016b), e Vilela; Jeffman (2016).
No Capítulo 3 apresentamos brevemente aspectos relacionados à
história da televisão no Brasil e discussões atuais sobre o futuro do meio de
comunicação. Ainda nesse capítulo, dialogamos com autores que estudam as
fases da televisão e articulamos conceitos que nos ajudam a pensar as
relações entre televisão e internet. Nesta parte, fazemos um breve debate
sobre as audiências e as novas formas de ver TV. Para tanto, dialogamos com
Wolton (1996), Orozco (2010; 2015) e Scolari (2014) para compreender
aspectos relacionados ao surgimento do meio. Na discussão sobre o “fim da
televisão” os principais autores são Carlón (2014), Scolari (2014) e Fechine
(2014). Para abordarmos os conceitos de Social TV e TV transmídia usamos
Sigiliano; Borges (2015); Fechine (2013); e Fechine; Bronztein (2016). Por fim,
no que diz respeito às práticas de consumo das audiências trabalhamos com
Orozco (2005; 2010; 2011; 2014), Wolton (1996) e Scolari (2014).
No Capítulo 4 apresentamos os aspectos metodológicos da pesquisa e
descrevemos as finais de 2015 e de 2016 a partir da nossa linha do tempo. No
Capítulo 5 desenvolvemos a análise dos dados coletados a partir dos conceitos
apontados no referencial teórico. Por fim, registramos algumas considerações
finais sobre o desenvolvimento deste estudo.
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO PROGRAMA MASTERCHEF
Apesar da recente estreia no Brasil em 2014, o programa MasterChef foi
criado há 26 anos pelo cineasta e documentarista Franc Roddam para o canal
BBC One3 no Reino Unido. Segundo Castro (2015), no começo o programa
tinha uma dinâmica diferente da atual: três cozinheiros amadores se
enfrentavam em cada episódio, no qual tinham que preparar três pratos
diferentes em menos de duas horas. Sem surpresas ou restrições de
alimentos, os participantes podiam cozinhar o que desejassem. O programa
era composto de nove eliminatórias, três semifinais e uma final. Nas primeiras
edições, o MasterChef contava com um apresentador e dois jurados, sendo
esses um chef profissional e uma celebridade. A primeira vencedora da
competição foi Joan Bunting, que nunca seguiu a carreira como cozinheira.
Diferentemente do formato atual, no início, o programa centrava seu
foco na prática culinária dos participantes, sem apelo dramático e sem a oferta
de grandes prêmios para os finalistas. A primeira reformulação de formato
ocorreu em 2001, porém, sem sucesso, fazendo com que o programa saísse
do ar (CASTRO, 2015).
Somente em 2005, o programa foi novamente modificado pela BBC,
assumindo o modelo atual. Ao ser relançado pela emissora em um novo
formato, o programa começou a fazer sucesso, segundo Vilela; Jeffman (2016),
sendo

“um

dos

programas

mais

veiculados

no

mundo

atualmente”

(HOLZBACH, 2016, p. 2). Hoje o formato é vendido internacionalmente pela
companhia Endemol Shine Group e, segundo informações do site da produtora,
é produzido em mais de 50 países, transmitido em mais de 200 territórios,
assistido por mais de 250 milhões de pessoas e já transformou mais de 100
amadores em chefs de cozinha (Endemol Shine Group, 2016, online4).
Na Figura 1 podemos visualizar um mapa que ilustra os países que já
produziram uma versão própria do programa, bem como o número de edições
já exibidas no formato atual do programa.

3

A BBC (British Broadcasting Corporation) é uma emissora pública de rádio e televisão que foi
fundada em 1922 no Reino Unido. O BBC One é o principal canal da emissora, foi fundado em
1936 e tem como principais atrações produções relacionadas a notícias, dramaturgia,
documentários e filmes.
4
Disponível em: <http://www.endemolshinegroup.com/shows/>. Acesso em: 06 ago. 2016.
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Figura 1 - Mapa das edições do MasterChef; indicação dos países e do número de temporadas exibidas

Fonte: elaborado pela autora
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Como podemos notar no mapa apresentado o MasterChef está presente
em quase todos os continentes, com uma concentração maior de países na
Europa, onde o formato foi criado. Dentre os países com mais edições estão o
Reino Unido, com 12, a Austrália com 8, os Estados Unidos com 7 e a Nova
Zelândia com 4.
Entre os locais onde a franquia mais faz sucesso a Austrália se destaca,
país no qual o MasterChef “chegou a ser o terceiro programa mais assistido da
história” (HOLZBACH, 2016, p. 10). Até o momento já foram ao ar oito
temporadas completas. Nesse país, o programa é exibido pelo canal aberto
(free-to-air) Ten5, desde 2009.
Nos Estados Unidos o programa é exibido desde 2010 pela emissora
FOX6 e recentemente foi finalizada a sétima edição, que estreou no dia 1º de
junho deste ano e contou com 20 participantes. O programa foi ao ar às
quartas-feiras e tinha dois jurados fixos, sendo um escocês, Gordon Ramsay, e
uma norte-americana, Christina Tosi, além de jurados convidados7.
Na Inglaterra, onde o formato foi criado, foram 11 edições no formato de
criação do programa e 12 edições da nova versão, que, atualmente, é exibida
pela BBC One. O programa inglês tem dois apresentadores e dois jurados. A
última edição, em 2016, foi composta de 24 episódios8.
Na América Latina o primeiro país a ganhar uma versão própria do
programa foi o Peru, em 2011, no entanto, a versão peruana teve somente uma
temporada. Entre 2014 e 2015 o programa estreou na Argentina, no Chile e na
Colômbia, onde já foram produzidas duas temporadas em cada país. O México
foi o último país latino a produzir uma versão própria do programa, em 2016.No
Brasil o programa estreou em 2014 e já foram exibidas três temporadas
completas.
Dentre outros países que tem sua versão do MasterChef estão Espanha,
Grécia, Irlanda e Romênia, na Europa, com duas edições cada; Arábia Saudita,

5

A Rede de televisão aberta Ten foi fundada em 1964 na Austrália e atualmente é um dos
canais mais assistidos do país.
6
A Fox Broadcasting Company foi fundada em 1986 e é uma rede de televisão comercial com
sede nos Estados Unidos. A emissora está presente em todo o mundo atualmente, inclusive no
Brasil, via redes de TV por assinatura.
7
Disponível em: <http://deadline.com/2016/03/masterchef-season-7-premiere-date-gordonramsay-wolfgang-puck-1201727401/>. Acesso em: 06 ago. 2016
8
Disponível em: <http://www.masterchef.com/the-show>. Acesso em: 06 ago. 2016.
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Índia e Turquia, na Ásia, com uma edição cada; Nova Zelândia, na Oceania,
com quatro temporadas; África do Sul, no continente africano, com uma edição.
De certo modo, por conta da popularidade mundial do programa e das
diversas edições internacionais que estão há muitos anos no ar, muitos
brasileiros já estavam familiarizados com a franquia quando o formato estreou
no Brasil, visto que canais por assinatura como o TLC 9 já exibiam as versões
estrangeiras do MasterChef.
Além da versão tradicional do MasterChef o formato também conta com
algumas variações, como o MasterChef Júnior, no qual os participantes devem
ter entre 9 e 13 anos, no Brasil a primeira edição foi em 2015; o MasterChef
Profissionais, no qual os competidores já são cozinheiros profissionais, a
primeira edição deste formato estreou no segundo semestre de 2016 no Brasil;
e o MasterChef Celebridades, uma edição dedicada a participantes famosos,
sem previsão de produção no país.
É válido ressaltar que dado o processo de digitalização e reconfiguração
do sistema televisivo em todo o mundo por conta do advento das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs), o MasterChef também está presente e
pode ser acompanhado em diferentes plataformas, tais como: redes sociais,
Twitter, Facebook, YouTube e Instagram; e sites do programa. O sucesso do
programa nas redes sociais é um dos fatores que contribui para o êxito da
franquia nos diversos países onde ela já foi replicada.
2.1 FORMATO DO PROGRAMA
A lógica da versão tradicional do programa é a mesma todos os lugares
onde é produzido: cozinheiros amadores buscam, através do programa, o título
de chef profissional. Para tanto, são desafiados em inúmeras provas nas quais
precisam conquistar o paladar dos jurados, em geral chefs renomados, que são
responsáveis por eleger o melhor cozinheiro amador em cada temporada.
O número de participantes, a quantidade de jurados e a presença ou
não de um apresentador varia, dependendo da temporada e do país onde é
exibido. Nos Estados Unidos, por exemplo, o programa não possui um

9

Canal de TV por assinatura da Discovery Networks Latin America, lançado em 2011, que tem
como principais temáticas: culinária, personalidades e competições.
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apresentador, e os “chefs-celebridade” (MARQUIONI; OLIVEIRA, 2015, p.76)
assumem também esse papel.
A identidade dos jurados e a origem geográfica e social dos
participantes são categorias usadas por Holzbach (2016) para analisar a
apropriação que cada país faz da franquia conhecida em todo mundo. A partir
desses fatores a narrativa muda com o contexto local que influencia o tipo de
comida preponderante, o estilo da narrativa e muitos outros fatores da
competição.
Sendo assim, apesar de se tratar de uma franquia mundial, a partir da
qual cada país que deseja produzir uma versão própria do programa precisa se
adequar ao formato, fatores locais vão influenciar a narrativa do MasterChef.
Neste sentido adaptações quanto ao tipo de comida preparada são realizadas
para que haja reconhecimento e identificação dos telespectadores com o
programa, além disso, a origem dos participantes também revelam diferentes
relações com os alimentos e formas de preparo próprias de seus estados de
origem.
Por se tratar de um formato franquiado, inúmeras discussões são feitas
a respeito do formato do programa. Alguns autores, como Holzbach (2016) e
Vilela; Jeffman (2016) se referem ao programa como sendo um reality show.
Isso porque, o MasterChef apresenta características semelhantes a realities
como o Big Brother10, já que ambos possuem uma lógica de jogo e contam
com a participação de competidores anônimos, além de serem formatos
licenciados que podem ser produzidos globalmente (HOLZBACH, 2016).
A mescla entre ficção e realidade, característica deste gênero televisivo,
como indica Castro (2002), também pode ser observada no MasterChef e no
Big Brother, visto que, apesar dos participantes não serem atores
desenvolvendo um personagem, o programa utiliza recursos como edição e
montagem para construir a narrativa.
Ainda de acordo com Castro (2002, p. 12), os realities podem ser
considerados um “formato hÌbrido (...) que mezcla telenovelas, programa de
auditorio, confesionario, concurso, periodismo y documentales”. Além disso,
10

Reality show no qual um grupo de pessoas desconhecidas uma das outras fica confinado em
uma casa monitorada por câmeras e sem contato com o mundo exterior. A cada semana um
participante é eliminado do programa a partir de uma votação popular. Ao fim da competição o
ganhador recebe uma quantia em dinheiro. O formato é distribuído pela Endemol Shine Group.
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apesar do formato global, o programa se adequa a cultura local de cada país, o
que o transforma em um produto cultural glocalizado (CASTRO, 2002).
Todos estes aspectos característicos dos reality shows presentes na
televisão brasileira podem ser identificados no MasterChef Brasil. No entanto,
no que diz respeito ao objetivo dos programas, enquanto realities como o Big
Brother tratam do cotidiano dos participantes, no MasterChef o objetivo é
encontrar o melhor cozinheiro amador do país, sendo assim, os competidores
precisam apresentar conhecimentos e competências culinárias para participar
do jogo.
A necessidade de possuir um talento específico para participar do
programa dá ao MasterChef um caráter de talent show. Neste sentido, para
Marquioni; Andacht (2016b) o programa apresenta um caráter híbrido entre
talent e reality. Isto porque, para os autores, o programa possui características
dos dois formatos.
o gênero da reality television teria a “atração chave de revelação de emoções
‘verdadeiras’” (ASLAMA; PANTTI, 2006, p. 168), enquanto o aspecto talent no
formato MC [abreviação para MasterChef] associa-se ao fornecimento de
competências específicas e verificáveis dos participantes em relação ao ato de
cozinhar (MARQUIONI; ANDACHT, 2016a, p. 3).

Neste sentido, para os Marquioni; Andacht (2016b) a partir dos
programas de culinária os espectadores teriam aprendido a acompanhar o
MasterChef enquanto talent, ainda que existam diferenças entre os dois tipos
de programa – programas de culinária e o MasterChef. No que diz respeito ao
perfil de reality do programa, do gênero telerrealidade, o aprendizado da
audiência se dá a partir de cinco características fundamentais: (i) relação entre
público e personagens; (ii) tempero narrativo, ou seja, as restrições que
complexificam

a

realização

das

provas;

(iii)

dimensão

sonora;

(iv)

interatividade; (v) aspecto semiótico (indicial) (MARQUIONI; ANDACHT,
2016b). Dessa forma,
o espectador ideal de MC não é apenas um aprendiz de cozinha ou um fã de
gastronomia (como no caso do programa clássico de culinária), ou um mero
torcedor de mais uma competição televisiva, mas também (e sobretudo) uma
testemunha dos conflitos da alma dos participantes que sonham em ser chefs
(MARQUIONI; ANDACHT, 2016a, p. 3).

2.2 O MASTERCHEF NO BRASIL
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No Brasil a franquia do programa MasterChef foi comprada pela Rede
Bandeirantes11 e tem sido explorada pela emissora desde 2014. O programa é
gravado em São Paulo, seguindo os requisitos necessários e exigidos pelo
formato original: ser produzido em solo regional, mas mantendo “características
genéricas que conferem unidade à marca MasterChef” (HOLZBACH, 2016, p.
2). O MasterChef Brasil tem cerca de duas horas de duração e, em geral, vai
ao ar das 22h30 às 00h30 nas terças-feiras.
A primeira edição do programa foi ao ar em 2014 e durou três meses (de
2 de setembro a 16 de dezembro). Dentre as mais de cinco mil inscrições que o
programa recebeu, 16 candidatos foram escolhidos para participar da
competição através de seletivas12. Após 17 episódios, a grande vencedora foi
Elisa Fernandes que, além do título de primeira MasterChef Brasil, ganhou 150
mil reais, um automóvel modelo Fiat Fiorino e uma bolsa de estudos na escola
Le Cordon Bleu13, em Paris. Já na primeira edição, o programa fez sucesso,
trazendo um grande público para a emissora, que liderou a audiência no
horário do programa por mais de 25 minutos, segundo o site do portal Uol 14.
A segunda edição do MasterChef Brasil foi ao ar em 2015, com duração
de quatro meses (de 19 de maio a 15 de setembro), e contou com a
participação de 18 candidatos, escolhidos dentre as mais de dez mil inscrições
que a direção do programa afirmou ter recebido15. Foram 18 episódios até a
carioca Izabel Alvares vencer a competição. Os prêmios da temporada foram
os mesmos da edição anterior com o acréscimo de uma quantidade R$ 1 mil
11

A Rede Bandeirantes pertence ao grupo paulista Bandeirantes e teve origem, em 1967. Em
1972, a Bandeirantes foi a primeira emissora brasileira a transmitir uma programação
integralmente em cores. Em 1968 estreou na TV Bandeirantes um dos primeiros programas de
culinária da TV brasileira, A Maravilhosa Cozinha de Ofélia, apresentado pela culinarista Ofélia
Anunciato. Como precursora do formato no Brasil, a apresentadora inspirou vários programas
com seu estilo de cozinha. De acordo com o Mídia Dados 2016, a emissora ocupa o quarto
lugar no que diz respeito à audiência, atrás dos principais canais abertos da TV brasileira –
Globo, SBT e Record. Ainda segundo o Mídia Dados, a programação da emissora tem como
principais tópicos o jornalismo, os filmes, as séries e as reportagens.
12
Disponível em <http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2014/oprograma.asp>. Acesso em: 06 ago. 2016.
13
Renomada rede internacional de ensino de culinária e hospitalidade fundada em Paris em
1895. Atualmente está presente em 20 países com mais de 35 institutos. Mais informações em:
<https://www.cordonbleu.edu/home/en>.
14
Disponível em http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/12/17/elisa-fernandes-vencemasterchef-e-deixa-band-em-primeiro-lugar.htm>. Acesso em: 13 nov. 2016.
15
Disponível em <http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2015/masterchef.asp>.
Acesso em: 06 ago. 2016.
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por mês em compras no supermercado Carrefour, um dos patrocinadores do
programa. A edição teve uma grande audiência tanto na televisão quanto na
internet, com destaque para a repercussão no Twitter, rede na qual o programa
conquistou, apenas no último episódio dessa temporada, mais de um milhão e
oitocentos tweets, segundo o IBOPE16.
A terceira temporada do MasterChef foi produzida em 2016 e teve início
em 15 de março e término em 24 de agosto. Essa edição contou com 21
participantes, selecionados a partir das 25 mil inscrições recebidas pelo
programa17, e totalizou 25 episódios ao final, permanecendo no ar por cinco
meses. Os prêmios concedidos ao ganhador Leonardo Young, foram 150 mil
reais, a bolsa na Le Cordon Bleu, um automóvel Nissan Kicks, marca
patrocinadora do programa nesta temporada, equipamentos da marca
Tramontina, além de R$ 1 mil em compras no supermercado Carrefour.
De acordo com pesquisas de mercado, com o sucesso do MasterChef, a
Band tem alcançado os primeiros lugares na audiência, resultado noticiado e
comemorado no site da emissora a cada semana. Além dos resultados já
mencionados, no dia 2 de agosto de 2016 a emissora alcançou 10 pontos de
audiência e ficou na liderança isolada por quase uma hora, além de comandar
a audiência no Twitter na semana em que o programa foi ao ar, de acordo com
os dados divulgados pela Band no site oficial da emissora18.
Quanto ao elenco do programa, no Brasil, nas três edições já exibidas,
ele se manteve o mesmo, composto de uma apresentadora, a jornalista Ana
Paula Padrão, e três chefs responsáveis pelas avaliações durante as provas: o
brasileiro Henrique Fogaça, conhecido pelos restaurantes Sal Gastronomia,
Cão Véio e Admiral’s Place; a argentina Paola Carosella, que possui os
restaurantes Arturito e La Guapa; e o francês Erick Jacquin, do restaurante
Tartar&Co. É importante destacar que, todos trabalham em São Paulo, o que,
para Holzbach (2016) “evidencia a intenção do programa em conceder às

16

Disponível
em
<http://www.kantaribopemedia.com.ec/ibope-twitter-tv-ratings-0709-a130915/>. Acesso em: 07 ago. 2016.
17
Disponível em <http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2016/03/masterchef-brasilestreia-terceira-temporada-nesta-terca-feira-5111737.html> Acesso em: 07 ago. 16.
18
Disponível em
<http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2016/noticias/100000817246/mastercheffica-na-lideranca-da-audiencia-por-quase-uma-hora.html>. Acesso em: 15 ago. 2016.
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avaliações um caráter cosmopolita”. Além disso, apesar da diversidade de
culinárias regionais brasileiras o programa conta com dois chefs internacionais.
Segundo Holzbach (2016, p. 12), “a legitimação dos três jurados
acontece

na

mídia

mainstream,

pois

todos

já

receberam

prêmios

gastronômicos de publicações como Veja e Prazeres da Mesa”. Também
segundo a autora, a culinária paulista torna-se sinônimo da culinária brasileira,
deixando de lado a vasta gastronomia regional encontrada no Brasil, visto que
os três jurados trabalham na capital paulista, podendo ser assim mais
confortável para eles avaliar esse tipo de gastronomia.
No Gráfico 1, é possível observar os estados de origem dos
participantes das três edições do programa MasterChef no Brasil.
Gráfico 1 - Origem dos participantes nas três edições do MasterChef Brasil

Fonte: elaborado pela autora.

A partir de suas experiências profissionais, cada jurado desenvolve um
papel diferente nas avaliações do MasterChef. A argentina Paola Carosella é
descendente de italianos e carrega a influência da família em sua prática
culinária. Além disso, a jurada valoriza ingredientes frescos e trabalha com
produtos pouco habituais, como as PANCs (plantas alimentícias não
tradicionais). O francês Erick Jacquin, por sua vez, é um “apreciador da haute
cuisine francesa e valoriza as preparações complexas, com muitos ingredientes
e apresentação artística dos pratos” (HOLZBACH, 2016, p. 11). O único jurado
brasileiro, Henrique Fogaça, começou a carreira gastronômica fazendo comida
de rua, valoriza uma cozinha baseada em preparos de cunho artesanal e
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“desenvolve no programa uma identidade mais urbana” (HOLZBACH, 2016, p.
12).
Além do elenco fixo do programa, a escolha dos participantes que irão
competir se constitui como uma parte importante do MasterChef. Para Vilela e
Jeffman (2016, p. 58) “como em qualquer reality show, o principal ingrediente
para o sucesso de uma temporada, é o elenco escolhido”. Para tanto “como
acontece em parte dos reality shows, os competidores são pré-selecionados
pela equipe de produção a partir de um conjunto de características e perfis
desejados” (HOLZBACH, 2016, p. 13). Nesse sentido, além do conhecimento
técnico de gastronomia os participantes também precisam cativar o público
para conquistar a audiência, visto que apesar dos espectadores não terem
influencia direta no resultado da competição, a identificação com os
participantes é fundamental para o sucesso do programa. Isto se deve ao
formato do programa que mescla aspectos de talent e de reality show.
Para tanto, de acordo com Marquioni; Andacht (2016b), a pré-seleção
dos participantes, realizada através de vídeos enviados à emissora, é feita
tanto por consultores de gastronomia, que tem por objetivo avaliar a
competência dos competidores na cozinha, quanto por uma equipe de
produção, que visa analisar o potencial desempenho televisivo do candidato.
Assim como há pouca representatividade na origem dos jurados, já que
o único brasileiro vem do estado de São Paulo, a maioria dos candidatos a
MasterChef Brasil também são oriundos da Região Sudeste. Na primeira
edição do programa, em 2014, tivemos 16 participantes, mas somente três
regiões brasileiras representadas: o Sudeste com 13 participantes, sendo: São
Paulo com dez e Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro com um
participante cada; o Nordeste com um competidor do Piauí; e o Norte com um
candidato do Amapá. Além disso, havia um competidor israelense na primeira
edição do programa.
Na edição de 2015 houve um aumento no número de participantes, de
16 para 18. Como na primeira temporada, a maioria tinha origem em São
Paulo, sete no total, sendo quatro da capital e três do interior. A Região
Sudeste novamente foi a que teve mais representantes, com sete participantes
de São Paulo, três participantes do Rio de Janeiro e dois de Minas Gerais,
totalizando 12 representantes. Representando o restante do Brasil haviam dois
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participantes da Bahia, um do Paraná, um do Mato Grosso e um do Distrito
Federal. Também havia uma participante internacional de origem chinesa
(HOLZBACH, 2016).
Na edição de 2016, última realizada até então, novamente houve
mudança no número de participantes, que passou de 18 para 21. A
representatividade de

estados,

porém, não

aumentou, visto

que 16

participantes eram do Sudeste, sendo oito de São Paulo, quatro do Rio de
Janeiro, três de Minas Gerais e um do Espírito Santo. A Região Sul teve dois
participantes, sendo um do Rio Grande do Sul e um do Paraná, e a Região
Nordeste teve um candidato da Bahia. Nesta edição, houve a participação de
dois competidores internacionais, um de Portugal e outro de Taiwan.
Na Tabela 1, apresentamos o detalhamento das informações gerais
sobre o programa e seus participantes.
Tabela 1 - Informações gerais sobre as três edições do programa no Brasil
Data de veiculação
Número de
episódios
Número de jurados
Número de
apresentadores
Número de
competidores

1ª edição
2 set 2014 - 16 dez 2014

2ª edição
19 mai 2015 - 15 set 2015

3ª edição
15 mar 2016 - 24 ago 2016

17

18

25

3

3

3

1

1

1

16

18

21

Nordeste - Piauí

Centro-Oeste - Distrito Federal; Mato
Grosso

Nordeste - Bahia

Sudeste - Espírito Santo; Minas Gerais;
Norte - Amapá
Nordeste - Bahia
Local de origem dos
Rio de Janeiro; São Paulo
participantes
Sudeste - Espírito Santo; Minas Gerais; Sudeste - Minas Gerais; Rio de Janeiro;
Sul - Paraná Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro; São Paulo
São Paulo
Internacional - Israel
Sul - Paraná
Internacional - China; Portugal
Internacional - China
Idade média dos
32
33
32
participantes
Administrador; Advogado; Agente de
Advogada; Analista de controladoria;
Analista financeira; Analista judiciário;
Trânsito; Analista de marketing; Artista Comerciante; Consultor empresarial;
Aposentada; Atriz; Auxiliar de
plástica; Autônoma ; Relações
Diretor comercial; Diretor financeiro;
serralheiro; Blogueira; Consultora;
Internacionais; Consultora em
Empresário; Engenheira química;
Ocupação dos
Desenvolvedor de aplicativos;
Treinamento Comportamental;
Estudante; Fisioterapeuta; Gerente de
participantes
Designer; Empresário; Engenheira
Doméstica; Empresária; Estudante;
produto; Médico; Modelo; Policial;
Química; Engenheiro Químico;
Microempresária; Piloto Policial de
Produtora; Produtora teatral;
Estudante; Produtora de Eventos;
Helicópteros; Produtora de Eventos;
Professora; Professora de dança;
Professor
Publicitário
Publicitário
1º lugar: Elisa Fernandes, Paulista, 24
1º lugar: Izabel Alvares, Carioca, 31
1º lugar: Leonardo Young, Paulista, 30
anos, Produtora de Eventos;
anos, Produtora de Eventos;
anos, Empresário;
Perfil dos finalistas
2º lugar: Helena Massono, Paulista, 44 2º lugar: Raul Lemos, Paulista, 34 anos,
2º lugar: Bruna Chaves, Mineira, 29
anos, Engenheira Química.
Publicitário.
anos, Professora.

Fonte: elaborado pela autora.
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Partindo da análise das três primeiras edições vemos que “é bastante
claro que o MasterChef Brasil privilegia a representatividade do Sudeste,
especialmente de São Paulo” (HOLZBACH, 2016, p. 13). Além disso, em todas
as edições tivemos ao menos um concorrente internacional.
A participação de muitos competidores oriundos da região Sudeste pode
ser relacionada ao fato de que está é a região mais populosa do Brasil e,
portanto, onde há possivelmente a maior presença de cozinheiros amadores.
Além disso, por se tratar da região com mais habitantes a audiência potencial
do programa também é maior do que nas outras regiões, o que de certa forma
justifica a presença de muitos participantes vindos desta região.
Conforme Tabela 1, a média de idade dos participantes é muito próxima
nas três edições, sendo em duas 32 e em uma 33 anos. Entre os finalistas a
média fica em 28 anos: Elisa 24, Izabel 31 e Leonardo 30 anos. Sendo assim, a
maioria dos competidores, de todas as edições já exibidas, é assalariada e
como analisa Holzbach (2016) “a maior parte dos competidores ocupa cargos
normalmente relacionados à classe média urbana” (HOLZBACH, 2016, p. 14).
O fato de grande parte dos participantes pertencer à classe média demonstra o
fenômeno da gourmetização, presente nesta faixa da população.
2.2.1 O CENÁRIO DO PROGRAMA
Outro fator importante para o desenvolvimento do programa são os
cenários nos quais o MasterChef Brasil é produzido. A partir do que
observamos, o estúdio de gravação é basicamente o mesmo, com algumas
atualizações a cada edição.
Dentre os principais cenários que compõem o estúdio do MasterChef
está a cozinha do programa, na qual se desenvolvem grande parte dos
episódios. Ela é composta de grandes bancadas (Figura 2), dispostas
paralelamente umas as outras, destinadas aos participantes e de dois
pequenos palcos (Figura 3), um destinado a apresentadora do programa e
outro aos jurados. Ainda nesse ambiente há o chamado mezanino, uma parte
mais elevada do estúdio no qual os participantes vencedores da primeira prova
assistem a prova eliminatória. Eventualmente convidados como familiares dos
participantes também são convidados a assistir a competição do mezanino.
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Figuras 2 e 3 - Cenário da cozinha: bancadas dos participante, mezanino, palco
dos jurados e palco da apresentadora

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

Além da cozinha, no mesmo estúdio, ficam o mercado da competição e
o restaurante. O mercado (Figura 4) é utilizado em praticamente todos os
episódios e é de onde os participantes buscam os ingredientes para as suas
preparações. Este possui uma grande variedade de produtos em pequenas
quantidades. O restaurante (Figura 5) é usado eventualmente, quando os
competidores cozinham para convidados ou no último episódio dos programas,
no qual os jurados avaliam os pratos dos finalistas nessa parte do estúdio.
Figuras 4 e 5 - Imagens dos cenários do mercado e do restaurante na edição de
2015

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

Além dos cenários tradicionais, ainda existem locações externas quando
os competidores se deslocam para algum lugar para cozinhar. Na edição de
2015, por exemplo, os participantes foram desafiados a cozinhar a bordo de um
barco no Rio Negro com ingredientes típicos da região amazônica (Figura 6).
Nesta mesma edição, os competidores também cozinharam para 100 cadetes
na Academia da Força Aérea Brasileira (Figura 7). A cada temporada,
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dependendo do desafio, os competidores são convidados a trabalhar em
cozinhas diferentes da habitual.
Figuras 6 e 7 - Imagens das locações externas

Fonte: site da Band e canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

2.2.2 ETAPAS DA COMPETIÇÃO
Os primeiros episódios do programa são destinados à escolha dos
competidores

pelos

jurados.

Nesses

episódios,

os

participantes

pré-

selecionados pela produção, através de vídeos de inscrição, têm a chance de
cozinhar para os jurados. Cada participante prepara um prato nos bastidores,
finalizando e empratando19 nos cinco minutos finais em frente aos chefs.
Aqueles que se saem melhor nessa etapa ganham um avental do MasterChef,
o que simboliza o passaporte para a competição.
Depois da escolha dos participantes, a competição começa a ganhar
forma. Cada episódio é dividido em duas partes. A primeira é uma prova para
definir quem são os melhores do dia e, consequentemente, estarão com a
participação garantida na próxima semana. Essa prova pode ser realizada em
equipe ou individual. A segunda parte é constituída de prova eliminatória, na
qual os participantes lutam para continuar na competição. Em geral é uma
prova individual e tem com objetivo eliminar um participante da competição.
Na metade da competição há uma repescagem, na qual todos os
participantes que foram eliminados do programa até então, voltam à cozinha do
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Termo da área da culinária, que significa “dispor os alimentos em pratos individuais ou
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MasterChef Brasil para disputar uma vaga de volta à competição. Dependendo
da edição mais de um participante pode voltar. Em 2016, por exemplo, dois
participantes puderam retornar à competição. Após a repescagem, o programa
segue no mesmo sistema de antes, eliminado um participante a cada programa
até restarem dois finalistas.
O último episódio de cada temporada tem uma dinâmica diferente dos
demais: os participantes precisam preparar um menu autoral completo, com
entrada, prato principal e sobremesa, para apresentar aos jurados. Assim, a
final é decidida em uma única prova. Em todas as etapas cabe aos jurados a
decisão de escolher quem são os melhores e quem deve deixar a competição
ou no caso da final, vencer o programa e conquistar o título de chef.
Para Holzbach (2016), a franquia possui três estratégias para dar ritmo à
competição: (i) as provas têm um tempo determinado, que não pode ser
ultrapassado; (ii) os jurados são os encarregados de avaliar e criticar os pratos
e (iii) os desafios podem ser individuais ou em grupo. Esses elementos também
são responsáveis por gerar um ambiente de tensão e expectativa.
Apesar de haver algumas variações, dependendo do episódio exibido e
da fase na qual o programa se encontra, esta é a estrutura geral do programa
em praticamente todos os programas já apresentados. Todos os episódios
apresentam uma carga dramática muito forte, com cenas carregadas de
suspense e uma trilha sonora que gera muita expectativa.
2.2.3 PARTICULARIDADES DA EDIÇÃO BRASILEIRA
Diferentemente de vários reality shows já exibidos no Brasil, o
MasterChef não é transmitido ao vivo e os episódios são gravados, com
exceção das finais que possuem uma mescla entre as duas linguagens. Nestes
episódios, a prova realizada pelos competidores é gravada, no entanto o
resultado da competição é divulgado ao vivo.
A apresentadora Ana Paula Padrão, em entrevista à Zero Hora em 2015,
revelou que as gravações de toda a temporada são feitas em dois meses, sem
intervalos, por algumas razões, como manter o nível amador dos competidores,
fazer com que eles ajam naturalmente e manter os participantes trabalhando
sobre pressão, fatores que trazem emoção ao programa. Para a jornalista,
apesar do risco de vazamento de informações, como aconteceu com o
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resultado da final em 2015, a gravação antecipada é fundamental para o
processo de produção do programa20.
Para Marquioni; Oliveira (2015) o fato do MasterChef não ser transmitido
ao vivo, não é um problema para a audiência, já que
o que tem sido possível observar com o uso das redes sociais digitais é o
estabelecimento de uma nova forma de temporalidade, na qual mesmo
conteúdos efetivamente gravados (e que são facilmente percebidos como
gravados) são tratados (tanto pela audiência quanto pelas emissoras) como
quase-‘ao-vivo’, em uma espécie de transformação que redefine a experiência
televisual (MARQUIONI; OLIVEIRA, 2015, p. 5645).

Além do sucesso da audiência do programa na televisão, o MasterChef
também conquistou o público na internet e a edição de 2015 bateu recordes de
audiência no Twitter. Desde a primeira edição, o programa inseriu um contador
de tweets como caractere oficial do programa, que fica permanentemente na
tela da TV durante a exibição do programa. O objetivo é quantificar os
comentários dos usuários na rede social. Outro recurso utilizado pelo programa
é a exibição na tela da TV de comentários dos usuários, enviados através da
utilização da hashtag #MasterChefBR no Twitter, como ilustra a Figura 8.
Figura 8 - Contador de tweets na parte superior direita, e de um comentário
enviado via Twitter

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

O fato do programa ser gravado, no entanto, impõem algumas limitações
para a participação do público na competição, pois de acordo com Marquioni;
Oliveira (2015, p. 5647), “especialmente por se tratar de programa gravado
previamente, a participação da audiência ‘votando’ em quem seria eliminado,
20
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‘ao vivo’, durante a veiculação do programa na grade da emissora assume um
caráter, no mínimo, curioso”.
Nesse sentido, como forma de incentivar a participação online, o
programa precisou encontrar outras formas de interagir com o público:
Diferente dos convites diretos à interatividade do passado recente, no caso de
MasterChef Brasil os convites ocorrem durante toda a transmissão, mas de
forma que poderia ser considerada como indireta – optou-se por nomear como
de forma indireta aqueles convites à interatividade realizados através da
indicação, no monitor de TV, de hashtag (#) e/ou do ‘endereço’ no Twitter ou
Facebook para que participação da audiência ocorra. (...) Outra forma de
convite indireto observável é associada à apresentação de enquetes ou
possibilidades de votação (ainda que, em termos práticos, ela não influencie
nos resultados do programa) (MARQUIONI; OLIVEIRA, 2015, p. 5647).

Sendo assim, apesar de no caso do MasterChef, o envio de comentários
nas redes sociais não ter impacto direto nas decisões dos jurados, ou na
escolha do vencedor, esta é a uma das únicas formas de interação que o
telespectador tem com o programa.
Diferentemente de alguns dos reality shows mais conhecidos que
possibilitam, pelo menos em alguma etapa do jogo, que a audiência participe,
como no Big Brother Brasil, no caso do MasterChef o telespectador só pode
torcer pelos seus candidatos favoritos, sem interferir na competição. Desta
forma, o MasterChef desperta nos telespectadores novas formas de
participação e manifestação de torcida pelos competidores. E essa torcida é
evidenciada através da participação do público em ambientes digitais.
Vale ressaltar que a repercussão do programa em ambientes digitais
não ocorreu apenas no Brasil. Para citar alguns exemplos, na edição de
2014/2015 no Chile, segundo Osorio (2014), uma participante foi salva da
eliminação devido a grande quantidade de seguidores que possuía no
microblog Twitter. Nesta mesma edição do MasterChef Chile o programa que
era exibido pelo canal 13 tarde nas noites de domingo, passou a ocupar um
horário nobre, mudança que, para Osorio (2014), pode ter se dado a partir da
repercussão nas redes sociais, já que tal alteração teria sido realizada devido
ao grande número de reclamações dos telespectadores na internet.
Na Espanha, de acordo com Ferrando (2014), na segunda edição do
MasterChef todos os episódios foram ‘trending topic’ nacionais, chegando a
haver mais de um relacionado com o programa. O autor ressalta que o sucesso
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no meio digital está ligado a importância que o programa dá as suas redes
sociais no país, e exemplifica dizendo que cada um dos aspirantes a
MasterChef possui uma conta no Twitter.
Na versão brasileira todos os candidatos possuem uma conta oficial no
Twitter que sempre é divulgada durante o programa, juntamente com o nome
do participante. Os perfis oficiais do MasterChef no Twitter, no Facebook e no
Instagram ganham destaque ao longo dos episódios, com indicações e
chamadas a partir da entrada de caracteres animados na tela da TV para que
os telespectadores sigam o programa nas redes sociais. Também podemos
encontrar conteúdos no site oficial do programa, vinculado ao site da Band TV,
no qual são divulgadas reportagens, vídeos e imagens sobre os participantes,
e, mais recentemente, através de uma revista, lançada pela Editora Alto Astral,
que além de trazer receitas, ainda conta um pouco dos bastidores da
competição e de um aplicativo disponibilizado pela emissora.
No MasterChef Brasil as redes sociais ganharam destaque, tanto que
em 2015 a revelação da ganhadora foi anunciada primeiramente no Twitter e
em 2016 o programa trouxe elementos da internet para a tela da televisão no
momento de anunciar o vencedor.
Após

esta

contextualização

sobre

o

programa

e

sobre

as

particularidades do MasterChef Brasil, no próximo capítulo abordaremos
aspectos teóricos sobre as reconfigurações que a televisão está passando com
a incorporação das novas tecnologias além de explorarmos as novas formas de
consumo de programas televisivos pelas audiências.
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3 O SURGIMENTO DA TELEVISÃO E SEU PAPEL SOCIAL
A história da televisão começou no século XIX e teve a participação de
inúmeros cientistas e pesquisadores que contribuíram para que ela se
estabelecesse nos anos 1930. No Brasil, ela chegou nos anos 1950, primeiro
em São Paulo, e era considerada um artigo de luxo para a população. A partir
dos anos 1960, com a queda no preço dos televisores, ela se tornou mais
popular e se consolidou no país.
Ao longo de sua trajetória, a televisão já passou por muitas mudanças
técnicas como o surgimento das imagens em cores, a implementação da
transmissão via satélite e o advento do videoteipe22, permitindo a gravação de
programas, que antes só podiam ser produzidos e transmitidos ao vivo. A
forma de fazer TV, que teve como ponto de partida formatos similares aos que
o rádio já utilizava, como novelas ao vivo, programas de auditório e de notícias,
também se consolidou, criando uma linguagem própria. Para além dessas
mudanças no aparelho e no processo de produção, também tivemos
modificações no público da TV, que precisou entender como o meio funcionava
e quais as possibilidades de utilizá-lo e incorporá-lo em seus contextos de vida.
A passagem da TV preto e branco para a TV em cores foi um avanço
tecnológico que trouxe verossimilhança para o meio, assim como as
transmissões via satélite, que melhoraram a qualidade das imagens. A
possibilidade de gravar programas para serem editados e posteriormente
transmitidos proporcionou a diversificação dos conteúdos exibidos. A partir
desta possibilidade de gravação, bem como a apropriação de recursos
oriundos do cinema, por exemplo, formatos e linguagens próprias da televisão
despontaram.
Se considerarmos, assim como Orozco (2005, p. 28), que “o público da
TV não nasce, mas se faz”, podemos presumir que assim como as mudanças
técnicas no aparelho e na produção, o telespectador também está em
constante mutação. E estas mudanças na audiência reverberam nos processos
de produção das emissoras, já que o telespectador dita suas demandas e não
é um sujeito passivo. Para o autor,
22

Sistema de gravação simultânea de som e imagem em fita magnética (Michaelis, 2016,
online). Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=aKzBl> Acesso em: 01/out/2016
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cada medio, viejo o nuevo, es mucho más que solo un medio. Todos
los medios y tecnologías de comunicación son a la vez que medios:
instituciones sociales, lenguajes y combinaciones lingüísticas
específicas, tecnologías particulares, estéticas distintivas, contenidos
específicos e intencionados, resultantes de procesos de producción, y
maneras específicas de interpelar y convocar a sus audiencias,
así como de satisfacerlas (OROZCO, 2010, p. 22-23, grifo nosso).

Sobre o surgimento da televisão, de acordo com Wolton (1996),
diferentemente do início da televisão na Europa, no Brasil ela nasce da
iniciativa privada, fator que vai influenciar a trajetória do meio no país. Sobre as
diferenças entre o surgimento da televisão na América (EUA e na América
Latina) e na Europa, Scolari (2014, p. 39) destaca que “para a Europa, a TV
nasceu como meio unidirecional e impregnada de uma ideologia de serviços
público, enquanto, nos Estados Unidos da América, o seu espírito sempre foi
comercial”.
Wolton (1996) distingue quatro fases da televisão brasileira. A primeira,
de 1955 a 1964, é a “fase elitista”, já que os aparelhos eram muito caros e
grande parte da população não tinha recursos para adquirí-los. O autor afirma,
no entanto, que apesar do caráter elitista do início, os programas tinham cunho
popular. A segunda fase, de 1964 a 1975, é a “da decolagem”, na qual as
classes C e D começam a ter acesso à televisão e ela começa a se disseminar.
A terceira fase, de 1975-1988, é o “triunfo tecnológico”, na qual a TV já está
presente, praticamente, em todo o país e detém 60% do mercado publicitário. A
última fase descrita por Wolton (1996), que começa em 1988, é a “expansão
internacional”, na qual as telenovelas brasileiras tornam-se sucesso e produto
de exportação e, com o fim da Ditadura Militar em 1984, são criadas condições
para a liberdade de imprensa.
Atualmente, segundo a projeção do Mídia Dados 2016, 97% dos
domicílios possuem televisão no Brasil, assim sendo, podemos concluir que a
televisão ainda está presente em praticamente todos os lares brasileiros e
continua sendo um meio de comunicação relevante. Segundo Scolari (2014, p.
39) “a televisão é o meio de massa por excelência, o canal audiovisual que
atinge o maior número de consumidores e, sem dúvida, a experiência
comunicacional mais marcante do século XX”.
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Para compreender a importância da televisão em nossa sociedade, é
preciso pensar que
a TV é uma instituição social, pública ou privada, e uma indústria
cultural, bem como um dispositivo de geração e distribuição de
imagens, informação e publicidade, o que faz um instrumento de
mercado altamente cobiçado, tanto que continua a ser o meio de
maior investimento publicitário (OROZCO, 2014, p. 97).

Ao longo da sua trajetória a TV tornou-se parte da vida das pessoas,
tanto que assistir TV virou um hábito cultural. Além disso, não se pode negar
que a televisão ainda possui um alto valor social e mercadológico. Atualmente,
no entanto, estamos acompanhando uma reconfiguração da televisão, tendo
em vista o surgimento da internet e das TCIs. A convivência com as novas
tecnologias está transformando o modo de produzir e consumir o meio, como
veremos a seguir.
3.1 O FIM DA TELEVISÃO
A partir do surgimento das novas tecnologias e com a revolução
Informática, emergem os debates sobre o suposto fim da televisão. Duas
correntes de pensamento se destacam neste âmbito: a primeira acredita na
permanência

da

televisão,

enquanto

a

segunda

sustenta

que

as

reconfigurações que o meio está passando darão origem a uma nova TV.
Neste

sentido,

alguns

autores

defendem

que,

apesar

das

transformações que a TV vem sofrendo, ela perdura, assim como o rádio
continuou existindo quando ela surgiu ou como os livros coexistem com os
ebooks. Outros autores alegam que a TV como conhecemos, desde a sua
consolidação, esta sim está morrendo e dando lugar a uma nova.
Para Carlón (2014, p.17), esta “crise da televisão deve-se às mudanças
nos dispositivos midiáticos, discursivos e nas práticas sociais de produção e
recepção discursiva”, ou seja, a discussão sobre o fim da televisão abrange
tanto aspectos técnicos do meio como aspectos sociais e culturais.
Neste sentido, o “fim da televisão” não é um fenômeno isolado, já que
podemos identificar mudanças também na fotografia, no cinema, nos meios
massivos de imprensa tradicionais e na indústria fonográfica. Isto porque, para
o autor, estamos em meio a uma crise dos meios massivos. Esta é resultado
do estabelecimento de um novo “sistema de midiatização e práticas sociais”
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(CARLÓN, 2014, p. 27), proveniente da revolução da Informática, que está
alterando o modo característico de funcionamento dos meios tradicionais.
A partir da leitura de Scolari (2014, p. 37) de um texto de Verón (2007) 23,
“a televisão, fenômeno massivo que conhecíamos, materializado nesse móvel
no entorno da sala de estar de nossas casas, que ativava a sociabilidade
familiar etc., está condenada a desaparecer”. Para Scolari (2014), há uma crise
no modelo de broadcasting da TV, ou seja, no modelo unidirecional de um para
muitos, que vem sendo reconfigurado do ponto de vista técnico e criando novas
lógicas de consumo do meio.
De acordo com a periodização apresentada por Eco (1986 apud
SCOLARI, 2014), retomada por diversos autores desde sua publicação, a
primeira fase da televisão foi a PaleoTV, que estava centrada em mostrar o
mundo exterior, exibindo o mundo aos telespectadores. A segunda fase foi
chamada de NeoTV por Eco, na qual a TV “mostra a si própria, abre para o
público o seu dispositivo técnico de enunciação” (SCOLARI, 2014, p. 40).
Para Carlón (2014), a periodização elaborada por Eco pode ser
comparada à discussão anglo-saxã sobre a televisão. Neste sentido, até a
década de 1980, na sua primeira fase, o meio se caracterizava por uma
escassez de oferta e, além disso, não havia uma grande quantidade de
aparelhos televisivos disponíveis. Na segunda fase, há um aumento na oferta
de conteúdos, tendo em vista o advento da televisão a cabo, além de um
crescimento no número de aparelhos televisores.
Com base nessas duas periodizações, alguns autores vão propor
conceitos para explicar o momento atual da televisão, no qual temos ao nosso
dispor uma grande quantidade de conteúdos para disponíveis, que podem ser
consumidos de diversas maneiras, tendo em vista a multiplicação das telas.
Carlón (2014) apresenta o conceito de pós-televisão, já Scolari (2014) propõe o
conceito de hipertelevisão.
Para Carlón (2014), alguns fenômenos como a “televisão expandida” e a
crise na programação apontam essa situação de pós-TV que ele sustenta. Seja
baseada em grade de programação, seja a partir da disponibilização dos
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VERÓN, Eliseo. Semiotica come sociosemiotica. Intrevista a Eliseo Verón. In: SCOLARI, C.;
BERTETTI, P. (eds.). Mediamerica. Semiotica e analisi dei media a America Latina. Torino:
Cartman Edzioni, 2007.
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conteúdos sob demanda, a produção televisiva é marcada pelos formatos ao
vivo e gravado, que são para Carlón (2014) dois dispositivos e linguagens das
quais a televisão se utiliza, e para ele:
é o gravado que, principalmente, provoca a situação de um "fim da
televisão", já que os programas gerados nessa linguagem, carregados
na rede ou gravados em DVDs, alugados ou não, legais ou ilegais,
estão disponíveis gratuitamente aos sujeitos para que programem da
recepção ao consumo (CARLÓN, 2014, p. 21).

Nesse sentido, o ao vivo é o “verdadeiro dispositivo e linguagem da
televisão” (CARLÓN, 2014, p. 19), e foi este tipo de produção que diferenciou a
televisão do cinema e trouxe a novidade. Para ele, ainda hoje, são
transmissões de determinados eventos, como a Copa do Mundo e as
Olimpíadas, que continuam reunindo a audiência em torno da televisão. No
entanto, como veremos na análise do nosso objeto empírico, podemos concluir
que não são somente as transmissões ao vivo as responsáveis por juntar as
audiências, já que o MasterChef Brasil se baseia majoritariamente na
linguagem do gravado.
Outro fator apresentado por Carlón (2014, p. 22-23) que caracteriza a
pós-TV “é a estrutura planeta-satélites, um tipo particular [e local] de estrutura
da programação”. De acordo com o autor, os programas-planetas são aqueles
que, mesmo com a crise da televisão, continuam sendo massivos, como o
reality show Big Brother. Esses geram os programas-satélites, que repercutem
o programa-planeta nas grades televisivas locais. Sendo assim, as emissoras
transmitem conteúdos relacionados ao programa principal em toda sua
programação, podendo afastar aqueles sujeitos que não tem interesse no
assunto desse conteúdo.
Scolari (2014, p.44-45) propõe o conceito de hipertelevisão. Segundo o
autor, esse conceito “nos permite falar do novo e, ao mesmo tempo, nos ajuda
a escapar das armadilhas do prefixo pós”, contrapondo o conceito de pós-TV
defendido por Carlón. Para Scolari (2014, p.45), contudo, essa conceituação
não deveria ser vista como uma sequência à periodização de Eco, e sim como
uma “configuração específica da rede sócio-técnica em torno do meio
televisivo”.
Para Scolari, entre as características da gramática da hipertelevisão
estão:
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(a) Multiplicação de programas narrativos, nos quais há uma
complexidade maior nas histórias, com a criação de mais personagens e mais
narrativas;
(b) Fragmentação da tela, na qual temos muitas informações na mesma
tela;
(c) Aceleração da história, visto que há muitas histórias para contar
simultaneamente e, por isso, elas precisam ser contadas rapidamente, é
preciso ir direto ao ponto;
(d) Narrativas em tempo real, produções que mesclam o ao vivo e o
gravado e criam um efeito de gravação ao vivo;
(e) Histórias não sequenciais, uso extrapolado de flashback24 e
flashforward25, linguagens originárias do cinema, mas que invadiram as
produções televisivas atuais;
(f) Expansão narrativa, a utilização de diferentes meios para construir
uma narrativa única.
Nesses conceitos, os dois autores partilham a mesma ideia em relação
à transmissão ao vivo na televisão, já que ambos acreditam na sua
permanência, assim como concordam que a estrutura de produção e
transmissão baseada em uma grade de programação está com os dias
contados. No entanto, quando discutem sobre os conteúdos de natureza
gravada – como no caso do MasterChef Brasil –, apresentam abordagens
diferentes.
Carlón (2014) acredita que é esta linguagem que provoca o “fim da
televisão”, visto que a disposição dos conteúdos gravados para que o
espectador programe a recepção acarretará a morte da programação. Além
disso, os conteúdos gravados são consumidos fora da grade televisiva e,
portanto, separadamente da publicidade comercial e institucional, o que
dificultaria o conhecimento dos canais ou produtoras por parte dos
espectadores e contribuiria para a decadência da instituição emissora.

24

Sequência narrativa cinematográfica ou literária relativa a uma .ação ou .fato passado em
relação à narração. Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/flashback>. Acesso em: 15
nov. 2016.
25
Flashforward é a interrupção de uma sequência cronológica narrativa pela interpolação de
eventos ocorridos posteriormente. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Flashforward>.
Acesso em: 15 nov. 2016.
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Partindo do conceito de hipertelevisão, Scolari (2014) diverge de Carlón
(2014) no que diz respeito à morte do gravado, já que, segundo ele, “a
hipertelevisão é o reino do audiovisual gravado registrado em servidores e
discos rígidos” (SCOLARI, 2014, p. 48). Scolari concorda que a ideia de
“programação” ficará no passado, no entanto diz que o conteúdo gravado sob
demanda vai se fortalecer.
Apesar de ambos os autores reconhecerem que o gravado continuará
atraindo os espectadores, a diferença entre eles é que enquanto Carlón (2014)
sustenta que o gravado irá acabar com a TV como conhecemos, Scolari (2014)
aborda a questão do gravado a partir da perspectiva da hipertelevisão, ou seja,
de uma nova configuração do meio.
No que diz respeito às audiências, segundo Scolari (2014), os
consumidores da hipertelevisão precisam ter um repertório mais amplo que os
espectadores da Paleo e da NeoTV para conseguirem compreender as novas
produções. Para ele,
se a paleotelevisão se dirigia às audiências radiofônicas e escritas, e
a neotelevisão estava destinada a espectadores formados na mesma
televisão, a hipertelevisão fala para as novas gerações com
habilidades interpretativas aprendidas na navegação na web, no uso
de softwares ou jogos de vídeo (SCOLARI, 2014, p. 49-50).

Neste sentido, o autor destaca que a televisão está se apropriando de
características de outras interfaces para oferecer ao seu telespectador, mesmo
que de forma simulada, experiências interativas e hipertextuais que já fazem
parte dos seus repertórios.
Fechine (2014, p. 116) complementa a discussão e apresenta um outro
olhar para a questão da programação e da crise do broadcasting.Com base no
cenário brasileiro, no qual a televisão broadcasting, generalista e aberta ainda
é dominante e movimenta grandes públicos com produtos como telenovelas, a
autora busca “razões pelas quais ainda se justifica uma forma de organização
dos conteúdos televisivos em uma grade baseada na temporalidade cotidiana e
numa duração compartilhada pelos destinatários das emissões” (FECHINE,
2014, p. 116).
De acordo com Fechine (2014), a morte da televisão, para muitos
autores, está relacionada com a multiplicação das telas e à distribuição de
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conteúdos sob demanda, permitindo que cada espectador faça suas escolhas,
sem precisar seguir o fluxo televisivo. Entretanto, Fechine (2014, p.116) centra
sua discussão na “experiência televisiva”, ou seja, no ritual de ver TV, que
“depende menos um fazer interpretativo sobre seus programas e mais de uma
experiência de contato com as regularidades da sua grade (temporalidade,
sequencialidade e serialidade predeterminadas)” (FECHINE, 2014, p.116-117).
Para tanto, a autora descreve dois modos de “ver TV”: o regime do “olhar”
(do contemplar) e o regime da “olhadela” (da espiadela)” (FECHINE, 2014, p.
117). No primeiro regime o espectador está interessado no que está sendo
transmitido, a TV é a atividade principal. Já no segundo regime, o espectador
assiste a TV enquanto realiza outras atividades, sua atenção não está voltada
inteiramente para o que está sendo exibido. Dadas as duas possibilidades, a
atenção de Fechine (2014) está na olhadela, na programação e no que ela
significa para os espectadores. Nesse sentido ela conclui que
seja qual for a emissora de televisão, sua programação baseia-se, por
definição, numa sucessão contínua de arranjos sintagmáticos que se
repetem em função dos horários e dias da semana (grade). Por meio
dessa "normalidade" da grade, o sujeito vivência o conforto da sua
cotidianidade e, na regularidade da programação, encontra o seu
sabor. Depois de um dia de atividades estafantes, por exemplo, a TV
meramente ligada, muitas vezes faz com que eu me sinta, finalmente,
"em casa" (FECHINE, 2014, p. 122-123).

Além disso, Fechine (2014) ressalta que a TV gera uma experiência de
estar junto, já que quando estamos assistindo sabemos que não estamos
sozinhos. Outros espectadores, onde quer que estejam, também estão
acompanhando o mesmo programa.
Sendo assim, a partir da importância da programação que Fechine
(2014) nos apresenta, podemos refletir sobre as noções de ao vivo e gravado
propostas por Carlón (2014) e Scolari (2014). Isto porque, para a autora,
tudo o que se vê na TV é visto em ‘tempo real’ (crônico), ou seja, tudo
o que vejo quando ligo a TV é dado por uma transmissão de sinais
eletromagnéticos que estão sendo recebidos pelo meu monitor de TV
no momento mesmo em que estão sendo enviados de uma estação
transmissora e distribuídos através de satélites. Assim como a própria
transmissão do sinal, a programação da TV está, a rigor, acontecendo
a cada momento (FECHINE, 2008, p. 27-28 apud MARQUIONI;
OLIVEIRA, 2015, p. 5642).

Nesta perspectiva, para Marquioni; Oliveira (2015) independente da
linguagem utilizada pelos programas para a construção das suas narrativas, o
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fato destes conteúdos estarem inseridos em uma programação faz com que no
momento em que estão sendo exibidos eles remetam ao “ao vivo”.
É assim que, para os autores, a união da programação com o uso das
redes sociais digitais torna possível uma nova forma de temporalidade, já que
mesmo tendo consciência que os conteúdos exibidos são gravados, os
telespectadores e as emissoras os tratam como um “quase-ao-vivo”. Segundo
Marquioni; Oliveira (2015, p. 5645) está ocorrendo “uma reconfiguração na
experiência televisual acionada pelo uso concomitante da televisão e da
Internet”. Esta combinação entre a TV e os meios digitais, principalmente as
redes sociais, configura o nosso próximo eixo de reflexão.

3.2 SOCIAL TV
Em meio a todas as reconfigurações que a TV vem sofrendo, emerge o
fenômeno da Social TV, que pode ser caracterizado, simplificadamente, pela
repercussão do conteúdo, ao mesmo tempo em que ele está sendo veiculado
(gravado ou ao vivo), por parte do público (SIGILIANO; BORGES, 2016). Para
as autoras,
a televisão tem o poder de pautar assuntos no dia-a-dia dos
telespectadores. Desde temas mais complexos até os acontecimentos
das telenovelas, séries de TV, talk shows, tudo é discutido pelo
público. Na Social TV essa esfera debate ganha escala planetária e
se propaga instantaneamente (SIGILIAN; BORGES, 2015, p. 56).

Isso porque “hoje (...) não precisamos mais dividir com os amigos ou
familiares o tradicional sofá da sala em frente à TV para conversar sobre
nossos programas preferidos da televisão” (FECHINE, 2014, p.128). Estão a
nossa disposição ferramentas que possibilitam a troca de comentários com
qualquer pessoa, conectada à internet, esteja ela perto ou longe de nós. Sendo
assim, para Fechine (2014), as redes sociais incrementam e revalorizam a
programação da televisão, uma vez que a Social TV potencializa o
compartilhamento simultâneo de conteúdos.

43
Segundo Sigiliano; Borges (2015) essas trocas originadas por interesses
em comum entre as pessoas são assistidas pela tagueação26 dos conteúdos,
com o uso de hashtags nas redes sociais, que permite aos usuários
participarem e acompanharem discussões sobre determinado assunto mesmo
sem conhecer os outros participantes. De acordo com as autoras, esse
fenômeno gera as “comunidades de ocasião”, conceituadas por Bauman (2003,
p. 51, apud SIGILIANO; BORGES, 2015, p. 55) como “autoconstruídas em
torno de eventos, ídolos, pânicos ou modas”.
De acordo com Fechine (2013) alguns dos grandes desafios do modelo
unidirecional da TV broadcasting são a digitalização e a inserção do meio no
ambiente de convergência de mídias. Para ela há “pelo menos dois grandes
vetores” (FECHINE, 2013, p. 2) que precisam ser considerados nas
transformações nos modos com que nos relacionamos com a TV. O primeiro
diz respeito à “possibilidade de incorporação da interatividade ao aparelho de
TV do usuário” (FECHINE, 2013, p. 2). Um aspecto simples, já que, sem
nenhum outro aparelho além da televisão, o espectador pode apontar suas
preferências e construir sua grade usando o controle remoto. O segundo se
refere à oferta sob demanda de conteúdos televisivos, disponíveis agora não
só na TV como também em outras plataformas e telas.
Para Fechine (2013), esse segundo vetor gera mudanças mais efetivas
visto que “essas novas experiências com a televisão estão associadas a novas
formas de produção e distribuição dos conteúdos televisivos que autores como
Evans (2011) denominam de “TV transmídia” (FECHINE, 2013, p. 3). De
acordo com a autora, esse fenômeno
designa uma lógica de produção, distribuição e consumo de
conteúdos televisivos, a partir da digitalização da TV e da sua
articulação com outras plataformas no ambiente de convergência.
Nessas plataformas, testemunhamos tanto a circulação dos mesmos
programas exibidos no fluxo de programação quanto o
desenvolvimento dos chamados conteúdos televisivos transmídias
(FECHINE, 2013, p. 4).

Fechine

(2013)

emprega

a

expressão

“conteúdos

televisivos

transmídias” propondo que existe uma mídia dominante que articula a

26

As autoras usam esse termo para explicar como o agrupamento de conteúdos, a partir das
hashtags, ocorre na internet.
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experiência com as demais, sendo, neste caso, a televisão o meio que
desempenha esse papel. Esta, por sua vez, se torna o que a autora chama de
“mídia regente” e atua como ponto de partida para os desdobramentos e
articulações das outras mídias.
Esses conteúdos transmídias visam

estimular a

interação dos

espectadores com os conteúdos e, de acordo com Fechine (2013), podem ser
divididos em estratégias e práticas transmídias.As estratégias, de segundo
Fechine (2013, p. 9), “não dependem de uma colaboração ou intervenção
direta dos espectadores nos conteúdos propostos, embora pressuponham sua
adesão”, ou seja, basta que os espectadores consumam os conteúdos postos a
disposição pelos produtores. As práticas, no entanto, “exigem a intervenção
direta dos espectadores nos conteúdos para que estes se realizem” (FECHINE,
2013, p. 9). Neste caso, para serem efetivas, estas precisam da adesão dos
espectadores, participando em votações ou enquetes, por exemplo.
Fechine; Bronsztein (2016) categorizam as estratégias em “expansões e
propagações transmídias”. A primeira diz respeito a transbordamentos, nos
quais são disponibilizados conteúdos complementares, aprofundamentos, em
uma distribuição articulada. Na segunda estratégia, a “chave da experiência
transmídia passa a ser (...) a ressonância e a retroalimentação dos conteúdos”
(FECHINE; BRONSZTEIN, 2016, p. 5), ou seja, ela serve para manter os
consumidores envolvidos, engajados, em diversos meios, no conteúdo
proposto, porém sem a necessidade de aprofundamentos.
As práticas transmídias, por sua vez, são para Fechine (2013, p. 10) “um
conjunto de procedimentos/ações de conversação em torno dos programas
exibidos na TV e da reoperação dos seus conteúdos (...), a partir de uma
participação direta de espectador convocada ou ‘provocada’ pelos produtores”.
Para Fechine (2013, p. 12) “os conteúdos televisivos transmídia são
apenas uma das manifestações possíveis – a mais complexa, sem dúvida, do
ponto de vista da produção – da televisão transmídia”. Segundo ela,
trata-se, agora, de uma reconfiguração associada não tanto a novas
estratégias de distribuição dos programas, mas ao desenvolvimento de
conteúdos multiplataforma a partir de outras lógicas produtivas e
receptivas. A televisão transmídia, tal como descrita até aqui,
subsume, portanto, um conjunto de estratégias e práticas de
produtores e consumidores que explora a articulação da TV com
outras plataformas para: 1) disponibilização e acesso por demanda dos

45
mesmos conteúdos da programação broadcasting, 2) oferta e consumo
de conteúdos televisivos transmídias (FECHINE, 2013, p. 11)

Nesta parte do trabalho, buscamos compreender as reconfigurações da
televisão do ponto de vista, principalmente, dos produtores de conteúdo,
analisando as possibilidades de incorporação de interatividade a partir das
redes sociais. A seguir, vamos realizar discussão como as audiências
possivelmente estão reagindo a todas estas mudanças.

3.3 AUDIÊNCIAS E AS NOVAS FORMAS DE VER TV
Como já mencionado, a audiência sempre desempenhou papel
fundamental nos rumos que o meio tomou na sociedade. Orozco (2005)
descreve que, desde o início dos estudos sobre TV, muitas perguntas já foram
formuladas para entendermos as trocas entre TV e telespectador. Segundo o
autor, no início dos estudos sobre o meio, a questão predominante foi: “O que a
TV faz com o telespectador?” (OROZCO, 2005, p. 28). Depois, no entanto, a
pergunta se reconfigurou para: “O que faz o telespectador com a TV?”
(OROZCO, 2005, p. 28). Para Orozco (2005), todavia, as duas perguntas
retratam duas faces de uma mesma moeda e ele propõe uma nova questão
para pensarmos o processo de recepção da TV: “Como se realiza a interação
entre TV e telespectador?” (OROZCO, 2005, p. 28).
Muitos são os fatores que precisamos levar em consideração para
refletir sobre a questão proposta por Orozco (2005), já que para o autor,
a interação entre o telespectador e a TV começa antes de ligar a
televisão e não termina uma vez que esta está desligada. A razão é
que a própria decisão sobre que programa ver ou a que horas sentarse em frente à TV não são atos isolados de telespectadores
individuais, mas que respondem à “padrões” para se ver TV, que são
por sua vez, “práticas” para passar o tempo livre, realizadas diferente e
sistematicamente por segmentos do público telespectador (OROZCO,
2005, p. 34).

Para Orozco (2005), a compreensão do que se vê na TV continua após
o telespectador desligar o aparelho, visto que ele pode levar o conteúdo
assistido a outros lugares, conversar com outras pessoas sobre o assunto e
chegar a conclusões diferentes do momento da recepção. Afinal, assistir
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programas televisivos pode até ser uma atividade solitária, no entanto,
sabemos que outros telespectadores também estão assistindo ao mesmo
programa que nós. Se considerarmos também as novas formas de consumir os
conteúdos televisivos que estão emergindo com o uso das redes sociais, como
abordamos anteriormente, ao mesmo tempo em que assistem a tela da TV os
telespectadores também utilizam outros dispositivos que complementam e dão
novos sentidos aos conteúdos logo no momento da recepção.
A partir do consumo compartilhado da televisão, seja ela com familiares
e amigos ou com conhecidos e desconhecidos nas redes sociais, podemos
pensar também no sentido de “laço social” da televisão que Wolton (1996)
defende. Para ele, este conceito pode ser entendido de dois modos:
No fato de que o espectador, ao assistir a televisão, agrega-se a esse
público potencialmente imenso e anônimo que a assiste
simultaneamente, estabelecendo assim, como ele, uma espécie de
laço invisível. (...) Existe um segundo sentido. A televisão, como
sempre dizemos, é o “espelho da sociedade”. Se ela é seu espelho,
isso significa que a sociedade se vê (...) através da televisão, que esta
lhe oferece uma representação de si mesma. E ao fazer a sociedade
refletir-se, a televisão cria não apenas uma imagem e uma
representação, mas oferece um laço a todos aqueles que a assistem
simultaneamente. (WOLTON, 1996, p. 124).

Para Wolton (1996) esse laço criado pela TV é mais sutil que os laços
sociais criados em outras instituições, como escola ou igreja. No entanto, a TV
ajuda a suprir a necessidade de liberdade individual e de coesão social da
nossa sociedade. O autor ressalta que a televisão temática 27 pode ser
considerada uma forma de laço social para nichos específicos, mas que é a
televisão geralista28 que cumpre melhor esse papel, visto que ela se destina a
diversos públicos ao mesmo tempo, trazendo assim uma representatividade
maior do que a TV temática.
Neste sentido, podemos pensar que ainda hoje os programas que
lideram as audiências no Brasil, tanto na televisão quanto na internet, são
aqueles exibidos em circuito aberto, como as telenovelas, os grandes eventos
esportivos e os reality shows.

27

Podemos entender a televisão temática através do conceito de televisão fragmentada de
Wolton (1996, p. 103): “uma televisão, gratuita ou paga, concebida para um público específico”.
28
Por televisão geralista entendemos uma televisão com um grande alcance, assistida por um
público diverso e com uma programação variada (WOLTON,1996).
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A partir do conceito de televisão transmídia apresentado anteriormente,
notamos uma mudança nas formas de produção e de consumo do televisivo.
Entretanto, as audiências vem se modificando já há algum tempo. De acordo
com Scolari (2014)
las audiências ya no están donde solían estar em las épocas del
broadcasting: muy quietas frente a la pantalla del televisor. La
fragmentacion de éstan es um processo que comenzó em los años
setenta y ochenta con la difusion del cable y la televisión satelital (...).
Había nacido la era del zapping (SCOLARI, 2014, p. 7).

Isso significa dizer que, apesar das possibilidades de interação estarem
destacadas atualmente devido as convergências possíveis com outros meios,
principalmente os digitais, há muito tempo o telespectador já interage com o
que está assistindo, visto que é ele quem decide o que vai consumir.
Para Orozco (2011), a partir das transformações que a audiência passou
desde o surgimento da TV, podemos pensar nas “múltiples formas en que se
han multiplicado las maneras de estar y – esperemos que también – de ser
audiencia hoy en día” (OROZCO, 2011, p. 378). Isto porque, a medida que a
televisão se reconfigurou os telespectadores também se modificaram e
expandiram seus repertórios.
Atualmente, segundo Orozco (2014, p. 107) “coexistem antigas e novas
audiências, velhos e novos contratos televisivos, assim como formas novas e
antigas de assumir os novos reconhecimentos mútuos entre a TV e o público”.
Ou seja, a televisão está passando por mais uma série de reconfigurações,
mas isto não significa que haverá mudanças instantâneas. Hoje podemos
assistir, durante a mesma programação, tanto programas televisivos que
incorporam novas tecnologias às suas narrativas para atrair as audiências,
como é o caso do MasterChef Brasil, quanto programas tradicionais, como por
exemplo os telejornais. Neste sentido, podemos pensar também na diversidade
de audiências que se encontram em frente a TV hoje, com capacidades e
repertórios distintos.
Tendo isto em vista, Orozco (2014) salienta que apesar da
crescente interatividade e, com ela, a oportunidade dos
telespectadores serem criadores e transmissores, e não apenas
receptores, amplos setores das audiências (...) não fazem pleno uso
desse seu potencial ou nem sempre o aproveitam (OROZCO, 2011,
apud OROZCO, 2014, p.108).
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Isto porque, para Orozco (2010, p. 19-20) “la transmedialidad y la
transmediación solo se harán cabalmente posibles en la medida en la que haya
ciudadanos con las competencias adecuadas para ser interlocutores creativos
y críticos”. Além disso, de acordo com o autor, ainda existem muitas “lacunas
digitais” (OROZCO, 2014, p.109) nos países que precisam ser resolvidas para
que hajam mudanças radicais no perfil e nas práticas das audiências.
É preciso lembrar que as reconfigurações nos modos de assistir TV
estão apenas começando e, assim como os primeiros telespectadores
precisaram entender as possibilidades de uso da televisão para incorporá-la
aos seus cotidianos, as novas audiências também precisam compreender as
possibilidades que despontam com o surgimento de novas tecnologias para em
seguida começarem a utilizá-las.
Para ele, entretanto,
(...) não se pode negar que, gradualmente, esteja acontecendo uma
mutação das audiências que, eventualmente, exigirão um tipo de TV
digital, interativa e colaborativa, distinta da que temos nos dias atuais,
o que nutrirá um novo cenário televisivo (OROZCO, 2014, p. 109).

Estas mudanças, no entanto, não significam uma alteração completa na
forma como as audiências consomem televisão, isto porque “el ser usuario
activo en esta dimensión digital nueva, no garantiza que siempre lo seamos, ni
que automática o necesariamente abandonemos otros roles de audiencia
aprendidos y habituados desde la era de la comunicación masiva” (OROZCO,
2010, p. 17).
Diante do exposto, no capítulo seguinte analisaremos como essas novas
potencialidades de produzir e ver TV estão presentes na experiência do
MasterChef Brasil.
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4 ELEMENTOS DA NARRATIVA DO MASTERCHEF BRASIL
Como apresentamos nos primeiros capítulos do trabalho, a estreia de
uma versão brasileira do talent show MasterChef Brasil em 2014 teve grande
repercussão no cenário midiático brasileiro, tanto no circuito aberto de televisão
quanto nas redes sociais. A partir de 2015, o programa parece ter se
consolidado e assumido papel importante na grade de programação televisiva
da Band TV, o que vem mobilizando audiências tanto na televisão quanto nas
redes sociais, especialmente no Twitter.
Já na final da primeira edição o programa deixou a Bandeirantes em
primeiro lugar no IBOPE durante 25 minutos, conquistando também os
internautas, que fizeram da hashtag “Elisa Campeã” um dos assuntos mais
falados no Twitter, segundo o jornal Folha de São Paulo30. A hashtag oficial do
programa foi usada em mais de 380 mil tweets na final de 2014, segundo
reportagem da Revista Veja31.
Na edição de 2015, o primeiro episódio apresentou uma audiência 40%
maior que o início da temporada de 2014. Na segunda temporada, o programa
conquistou a vice-liderança da audiência e na final desta edição alcançou 12
pontos de audiência deixando a Band em primeiro lugar por 21 minutos. Além
disso, o programa foi destaque no Twitter, chegando a mais de 1,8 milhão
menções somente no dia da final, e ficando entre os assuntos mais
comentados da semana, segundo o IBOPE Twitter TV Ratings (ITTR)32.
A disponibilização do ITTR no Brasil, em 2014, demonstra a importância
de monitorar as audiências alcançadas nas redes sociais, principalmente do
Twitter, no contexto brasileiro. Esta ferramenta, criada pelo IBOPE e pelo
Twitter, tem como objetivo mensurar o que está acontecendo na rede social a
partir dos conteúdos televisivos que estão sendo transmitidos.
Na Figura 9, temos a reprodução do ranking, disponibilizado no site do
ITTR, referente a semana de exibição da final de 2015 (de 14 a 20 de setembro
de 2015), na qual podemos verificar os três programas com maior audiência no

30

Disponível em: <http://f5.folha.uol.com.br/televisao/2014/12/1563543-final-do-masterchef-dalideranca-de-audiencia-para-band.shtml>. Acesso em: 7 nov. 2016.
31
Disponível em <http://veja.abril.com.br/entretenimento/final-do-masterchef-rende-380-000tweets-e-1-zilhao-de-memes/>. Acesso em: 7 nov. 2016.
32
Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/ibope-Twitter-tv-ratings-1409-a-200915/.
Acesso em: 7 nov. 2016.
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Twitter no período. As métricas utilizadas pelo ITTR neste ranking são: Twitter
Total Impressions33, Twitter Unique Audience34, Tweets35 e Autores únicos36.
Segundo o ITTR, a coleta destes dados pode variar de 0 a 180 minutos antes e
de 0 a 180 minutos depois do fim da transmissão do programa.

Figura 9 - Programas com maior audiência na semana do episódio final de
2015

Fonte: site do ITTR
Nesta

temporada,

o

resultado

da

competição

foi

anunciado

primeiramente pelo Twitter, em um tweet (Figura 10) com grande repercussão
nacional. Segundo o site do microblog, o anúncio da vencedora Izabel foi
retweetado mais de 36 mil vezes e recebeu 38,7 mil curtidas.

33

Quantidade de vezes em que os tweets relacionados a um programa foram visualizados
durante sua exibição.
34
Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem
relacionada a um determinado programa durante sua exibição.
35
Número total de tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição.
36
Número de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre
determinado programa durante sua exibição.
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Figura 10 - Tweet com o anúncio da ganhadora do MasterChef Brasil 2015

Fonte: Blog do Twitter

No final do ano de 2015, o MasterChef Brasil foi eleito o melhor
programa da televisão brasileira pela Associação Paulista de Críticos de Arte. A
edição de 2015 do referido programa, segundo o site do Jornal Estadão, contou
com a parceria entre representantes da Band e do Twitter que, a cada episódio
da temporada, preparavam em conjunto as estratégias do programa na rede
social, trabalho que começou como consequência do sucesso do MasterChef
de forma espontânea no Twitter por parte dos telespectadores logo na primeira
edição.
A estreia da terceira edição do programa em 2016 teve uma audiência
abaixo da esperada na televisão, alcançando a mesma média da estreia em
2014. Na internet, no entanto, o programa continuou conquistando o público,
que gerou mais de 310 mil tweets no primeiro episódio. Na final de 2016, o
programa levou a emissora à vice-liderança da audiência e teve mais de 1,2
milhão de tweets mencionando a hashtag #MasterChefBR, também ficando
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entre os assuntos mais comentados da semana segundo o IBOPE Twitter TV
Ratings.
A Figura 11 evidencia as audiências dos programas televisivos no
Twitter, na semana da final de 2016 (de 22 a 29 de agosto de 2016). O ranking
foi retirado do site do ITTR e apresenta as seguintes métricas: Impressions 37,
Autores únicos e Tweets De acordo com as informações do site do ITTR, estes
dados são coletados durante todo o dia, mas para o ranking somente os tweets
enviados no período que o programa está no ar.

Figura 11 - Programas com maior audiência na semana do episódio final
de 2016

Fonte: site do ITTR
Ambas as figuras referentes aos rankings de audiência no Twitter foram
extraídas do site do ITTR, no entanto podemos notar diferenças entre elas,
como a alteração no formato e na quantidade de informações contidas, além da
forma diferente como foram computados os dados coletados na pesquisa.
Estas alterações evidenciam a constante mudança na forma de monitorar e
sistematizar os dados de audiência nos ambientes da na internet.
Nesta edição, além do uso de hashtags e da presença do contador de
tweets na tela do programa exibido na TV, foram incorporadas à narrativa
televisiva elementos próprios da linguagem da internet, com memes, assuntos
37

Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados
durante sua exibição.
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mais comentados e posts. Na final de 2016, por exemplo, o resultado foi
anunciado a partir de um vídeo que reuniu os melhores momentos do programa
na TV e na rede, culminando no anúncio do resultado da competição, logo em
seguida anunciado também no Twitter, conforme Figura 12.

Figura 12 - Tweet com o anúncio do ganhador do MasterChef Brasil 2016

Fonte: perfil oficial do MasterChef Brasil no Twitter

Diante desses elementos e de nosso interesse pessoal pelo MasterChef
Brasil – que acompanhamos assiduamente desde a final da primeira
temporada brasileira –, optamos por desenvolver nosso TCC a partir de um
estudo exploratório do programa, que apesar de inicial, evidencia pistas para
compreensão da narrativa do programa no contexto de reconfiguração das
formas de produzir e assistir TV no Brasil e no mundo. É válido ressaltar que
acompanhamos o programa no Brasil, desde a segunda temporada, tanto na
televisão quanto na internet, utilizando aplicativos de mensagens instantâneas,
como WhatsApp e Messeger, e redes sociais como o Twitter.
A

seguir

apresentaremos

brevemente

estabelecido para elaboração deste trabalho.

o

percurso

metodológico
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4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerando que o programa MasterChef se configura como um
exemplo do fenômeno da Social TV conforme caraterísticas apresentadas no
capítulo anterior, o objetivo geral deste trabalho foi compreender as narrativas
das finais de 2015 e de 2016 do programa MasterChef Brasil na TV e na
internet. Para isso fomos orientadas pelo seguinte problema de pesquisa:
Quais os elementos que compuseram as narrativas das finais de 2015 e de
2016 do programa MasterChef Brasil na TV e na internet?
A opção por trabalhar com apenas dois episódios, sendo as finais das
temporadas de 2015 e 2016, se deu pelo fato de estes serem os únicos nas
quais a Band, ainda que baseada na estrutura de programa da franquia, lança
mão de trechos ao vivo durante a programa. Conforme destacou Scolari
(2014), esse tipo de produção, que mescla transmissões do tipo ao vivo e
gravada, cria um efeito de gravação ao vivo e gera o que ele chama de
narrativas em tempo real. Nesse sentido, a intenção é analisar detalhadamente
as narrativas do programa nas duas finais indicadas para compreender como e
porque originaram narrativas distintas. Apesar de apresentarem aspectos
similares, é possível notar algumas diferenças, principalmente na forma como
as edições foram concebidas e produzidas.
Para tanto, realizamos estudo exploratório do programa MasterChef no
Brasil e nos baseamos nos seguintes procedimentos que serão detalhados a
seguir:
(i) Pesquisa bibliográfica e documental;
(ii) Acompanhamento sistemático do programa MasterChef Brasil na TV
e coleta de vídeos com episódios finais para análise posterior;
(iii) Monitoramento assistemático do programa MasterChef Brasil nas
redes sociais Twitter, Facebook e Instagram e no site do programa;
(iv) Elaboração e preenchimento de ficha de decupagem de vídeo a
partir da assistência orientada dos episódios finais das edições de
2015 e 2016;
(v) Sistematização e análise dos dados obtidos na assistência e
decupagem de vídeo dos episódios finais das edições 2015 e 2016;
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(vi) Elaboração de uma linha do tempo das finais para reconhecimento e
análise dos elementos que compuseram os dois episódios.

A pesquisa bibliográfica foi realizada partir da leitura de livros e artigos
científicos sobre a história e o desenvolvimento da televisão, explorando
também as transformações pelas quais o meio está passando com o advento
das TICs. Além disso, o levantamento bibliográfico também abrangeu
pesquisas de mercado e questões voltadas para o consumo do programa por
parte das audiências e artigos científicos sobre as edições nacionais e
internacionais do programa.
Levando em conta o nosso envolvimento com o objeto estudado, o
primeiro contato com o corpus do trabalho apresentado ocorreu no momento
em que os episódios foram ao ar pela primeira vez, em 15 de setembro de
2015 e 24 de agosto de 2016. Já em um primeiro momento, percebemos que
havia diferenças na construção das narrativas utilizadas pelo programa, fator
que motivou a escolha do recorte apresentado.
Para analisar sistematicamente as duas finais, a partir da narrativa da
TV, realizamos duas decupagens de vídeo, uma para cada episódio final.
Nesse processo, registramos em uma planilha os seguintes aspectos: tempo
inicial e final do intervalo analisado; descrição geral da cena; elementos que
compuseram a cena; trilha sonora utilizada; número de tweets exibido através
do contador de tweets; aparição de tweets na TV; exibição de publicidade;
indicação de ao vivo e gravado a partir do marcador da emissora. A escolha
destes elementos teve como objetivo explorar ao máximo os recursos utilizados
pelo programa para a construção da narrativa televisiva. Na Tabela 2 podemos
identificar estes elementos.

Tabela 2 - Tabela utilizada para a realização das decupagens

Fonte: elaborada pela autora
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Nossa proposta era identificar e quantificar, em um primeiro momento, o
uso de diversos recursos comuns à narrativa do programa MasterChef Brasil.
Entre recursos identificados e registrados, podemos destacar: o uso da
linguagem gravada e ao vivo, uso de caracteres para entrada de publicidade e
de comentários das redes sociais; uso de solilóquios40; fases da competição e
provas; etc. Desta forma, dividimos cada um dos programas analisados em
pequenos intervalos com duração de aproximadamente 30 segundos cada e
realizamos

uma

descrição

detalhada

de

acordo

com

os

elementos

mencionados anteriormente.
Primeiramente, foi realizada a decupagem da final de 2015, logo no
início da pesquisa, já que inicialmente tínhamos como objetivo analisar
somente a segunda temporada do programa, visto que neste momento a
edição de 2016 ainda não havia terminado. Com o fim da edição de 2016 logo
no primeiro mês de pesquisa, alteramos o recorte, incluindo também a final
deste ano. Sendo assim, na sequência realizamos a decupagem do episódio
final da terceira temporada.
Para as decupagens, consideramos a narrativa dos programas sem
intervalos comerciais. Isso porque, na decupagem da edição de 2016,
utilizamos a final disponibilizada no canal oficial do programa no YouTube,
dividida em seis partes e com duração total de aproximadamente 140 minutos.
Para a edição de 2015, não foi possível utilizar a versão oficial disponibilizada
no YouTube, já que no momento em que a coleta foi realizada os vídeos
referentes a essa edição não estavam completos. Entre os elementos que
percebemos que estavam ausentes destacamos a inserção do contador de
tweets e de comentários dos telespectadores. Além disso, alguns vídeos
apresentavam problemas para reprodução. Estes motivos inviabilizaram a
coleta das informações no canal oficial do programa no YouTube. Como
solução para este problema, utilizamos uma versão da final de 2015
disponibilizada online por um usuário desconhecido, aparentemente sem
ligação com o programa, com tempo de duração similar à edição de 201641.

40

Elemento fundamental que compõe a narrativa do programa (MARQUIONI; ANDACHT,
2016a) e que será detalhado adiante neste trabalho.
41
O vídeo utilizado para a decupagem foi compartilhado por um usuário desconhecido e
fizemos o download deste material a partir de um aplicativo de downloads.
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Após a finalização das decupagens realizamos análises a fim de
explorar o material construído. Primeiramente, fizemos uma comparação dos
dados gerais das duas finais, dividindo e analisando as edições em intervalos
de 10 minutos, conforme exemplificado pela Tabela 3.
Tabela 3 - Análise comparativa das duas finais

Fonte: elaborada pela autora
Na sequência analisamos, a partir da tabela da decupagem, o tempo
que cada episódio utilizou a linguagem ao vivo e gravada. O elemento de
identificação da mudança na linguagem em ambas as finais se deu pela
presença ou não da marca da Band, localizada no canto inferior direito da tela
da televisão. Neste sentido, quando a marca encontrava-se colorida no vídeo
consideramos que a transmissão era ao vivo e quando ela estava transparente
consideramos que era uma gravação.
Da união destas duas análises construímos a linha do tempo das
narrativas das duas finais, que contém informações resumidas das duas finais
e que podem ser visualizadas de forma integrada, possibilitando a comparação
entre elas.
Para tanto utilizamos cores que representam cada um dos elementos
identificados. A divisão dos intervalos foi a mesma utilizada na comparação já
mencionada, com duração de 10 minutos.
Como ilustrado na Figura 13, nas primeiras linhas temos as informações
referentes ao ano de 2015 e em seguida os dados da edição de 2016. A última
linha faz uma comparação entre o número de tweets exibido na tela da TV nas
duas edições, a cada período.
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Figura 13 - Imagem da linha do tempo das narrativas
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Além desses elementos, identificamos durante a decupagem a presença
de todos os solilóquios exibidos nos programas. Vale ressaltar que durante a
assistência dos episódios recortados identificamos diferenças na utilização
deste recurso nas duas finais. Segundo Marquioni; Andacht (2016a) o recurso
do solilóquio é usado no MasterChef para que o telespectador tenha acesso
aos pensamentos e às emoções dos participantes do programa durante a
realização das provas. A utilização deste recurso mostra um lado mais humano
dos competidores, já que vai além do conhecimento culinário e do domínio das
técnicas que eles possuem.
Para complementar a amostra da pesquisa, no objetivo inicial do
trabalho pretendíamos ainda cruzar as informações das decupagens com
dados da repercussão das duas finais no Twitter, a partir da coleta e análise
dos comentários dos usuários da rede social postados usando a hashtag
#MasterChefBR. No entanto, para o presente estudo não foi possível a coleta
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destes dados dada a grande quantidade de material – somando as duas finais
foram aproximadamente 3 milhões de tweets enviados – e a dificuldade de
recuperar materiais na internet. Desse modo, sugerimos a coleta e análise
deste material para posteriores pesquisas, e reconhecemos que dificuldades
como essas advém do fato da internet ser
um universo de investigação particularmente difícil de recortar, em
função de sua escala (seus componentes contam-se aos milhões e
bilhões), heterogeneidade (grande variação entre as unidades e entre
os contextos) e dinamismo (todos os elementos são permanentemente
passíveis de alteração e a configuração do conjunto se modifica a cada
‘momento) (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2012, p. 55).

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas, optamos por fazer uma
análise quantitativa do Twitter a partir do número de comentários exibidos pelo
contador de tweets presente na narrativa do programa, contabilizados a partir
das decupagens dos vídeos, com o objetivo de identificar os momentos de
maior movimentação na rede social.
Para analisar a narrativa do programa na internet, fizemos um
monitoramento assistemático dos perfis oficiais do programa no Twitter,
Facebook, Instagram, considerando somente as postagens referentes às duas
finais estudadas, além de analisarmos o site do programa. Assim, para a
realização da análise utilizamos os dados construídos a partir das decupagens
bem como a análise das postagens nas redes sociais pelo perfil do programa,
ambos em diálogo com o referencial teórico adotado.
Por fim, e na tentativa de facilitar a análise do material construído,
elaboramos uma linha do tempo dos dois programas estudados para melhor
visualização dos elementos que compuseram cada narrativa. A mesma será
apresentada no tópico a seguir, juntamente com a descrição das finais
estudadas.
A partir das decupagens foi possível identificar os principais elementos
que compuseram as narrativas dos programas na TV e na internet. Como
demonstraremos a partir da linha do tempo das duas finais, veremos que
ambos contaram com: dois finalistas, selecionados no decorrer dos programas
de cada temporada; três jurados responsáveis pela avaliação dos pratos do
programa

no

Brasil,

previamente

apresentadora Ana Paula Padrão.

apresentados

neste

trabalho;

e

a
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Nos dois episódios finais, os participantes tiveram que realizar a mesma
prova: eles deveriam preparar um menu autoral, ou seja, que tivesse a
assinatura deles em cada preparação, com entrada, prato principal e
sobremesa. Nos dois anos, as finais tiveram praticamente o mesmo tempo de
duração, em torno de duas horas e 20 minutos e, além disso, os cenários no
qual a competição se passou eram os mesmos. Também nas duas edições o
programa utilizou elementos próprios da internet para estabelecer em seus
próprios canais nas redes sociais, uma narrativa transmídia do programa.

4.2 LINHA DO TEMPO E DESCRIÇÃO DOS EPISÓDIOS FINAIS DE 2015 E 2016
Além de descrever o conteúdo de cada parte das finais, e aproximar os
conteúdos de determinadas cenas, fizemos um mapeamento do uso das
linguagens televisivas ao vivo e gravado, a fim de entender como narrativas tão
semelhantes resultaram em programas tão distintos. Nesse sentido, a
elaboração da linha do tempo foi fundamental. A seguir temos a reprodução da
linha do templo completa. Devido ao tamanho da imagem, optamos por colocála na próxima página, para possibilitar uma melhor visualização.
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Figura 14 – Linha do tempo dos programas
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Como se pode observar na legenda da linha do tempo, adotamos a cor verde
para identificar os momentos gravados do programa e o amarelo para os
momentos em que a narrativa foi transmitida ao vivo. Em ambas as finais
consideramos a marca de ao vivo da emissora Bandeirantes, presente no canto
inferior direito da tela da televisão, para identificar quais eram transmissões ao
vivo e quais eram gravadas, visto que na edição de 2015 não temos uma
separação clara desses dois momentos do programa.
Figuras 15 e 16 - Marca da emissora na final de 2015 identificando cenas ao vivo,
à esquerda, e gravada, à direita

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem
Figuras 17 e 18 - Marca da emissora na final de 2016 identificando cenas ao vivo,
à esquerda, e gravada, à direita

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

Por ser um programa só, essa marcação entre o conteúdo gravado e ao
vivo era muito tênue o que possivelmente gerou confusão entre o público.
Antes mesmo da realização da decupagem, conseguimos identificar um
equívoco na final de 2015 no que concerne a essa distinção entre o que é
gravado ou ao vivo. Neste programa, por volta do vigésimo minuto no ar, há a
indicação de que estamos assistindo a uma transmissão ao vivo, no entanto,
analisando os acontecimentos e os cenários exibidos, percebemos que se trata
de um conteúdo gravado. Em relação ao cenário, na parte ao vivo do programa
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temos uma plateia ao fundo, porém na parte gravada observamos utensílios de
cozinha no local. Além disso, estas cenas acontecem momentos antes do início
da prova, que é gravada. Podemos identificar que as cenas aconteceram na
sequência, porque logo após os ex-participantes subirem para o mezanino Ana
Paula dá início a prova. Na linha do tempo fizemos uma marcação em um tom
mais forte de amarelo indicando este momento, conforme Figura 19.
Figura 19 - Linha do tempo: momento em que a marca da emissora (aos 20
minutos) sinaliza transmissão ao vivo, enquanto na verdade trata-se de uma
gravação
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Ainda sobre os elementos que compõem a linha do tempo, destacamos
as marcações em rosa, de publicidade na TV, identificam momentos do
programa nos quais tivemos a exibição de publicidade. Como o programa
possui patrocinadores como a rede de supermercados Carrefour, temos
durante todo o programa a presença de produtos desta marca nas bancadas
dos participantes, no entanto não consideramos o manuseio destes
ingredientes como publicidade. Para a presente análise, consideramos
publicidade momentos nos quais as marcas anunciadas ganham destaque,
seja através da fala da apresentadora, do aparecimento de cenários
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patrocinados por elas ou da inserção de publicidade a partir de banners na tela
da TV.
A linha sinalizada em azul diz respeito a narrativa da internet a partir da
tela da TV, já que ela identifica o número de tweets exibidos na tela da
televisão, a partir do contador de tweets, localizado no canto superior direito da
tela. Estes números se referem à quantidade de comentários enviados pelos
usuários do Twitter sobre o MasterChef Brasil no momento em que ele está
sendo exibido, independentemente de ser um conteúdo integralmente gravado
ou não. Para esta análise foram considerados os números aproximados
exibidos no contador de tweets ao final de cada uma das divisões feitas na
linha do tempo. Para facilitar a contagem, na marcação feita em roxo na linha
do tempo, há a indicação da quantidade de tweets gerada pelos usuários há
cada intervalo de dez minutos, e tem como objetivo identificar os momentos
que geraram mais comentários dos telespectadores na rede social.
Por fim, na última faixa da linha do tempo, intitulada 2015 x 2016
Tweets, temos a diferença entre a quantidade acumulada de tweets ao longo
das duas finais. É possível observar que apesar da grande diferença no início
do programa, visto que nos primeiros dez minutos de 2016 temos 60% menos
tweets do que na edição anterior, ao fim da terceira temporada a diferença
passa para apenas 10%, conforme Figura 20.

65

Figura 20 - Linha do tempo: ao fim das finais a diferença de tweets entre as duas
edições cai para apenas 10%
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4.2.1 APROXIMANDO AS DUAS NARRATIVAS: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS
Considerando o esforço de elaboração da linha do tempo das narrativas
do programa, esta servirá como ponto de partida para descrevermos as duas
finais estudadas.
A partir da Figura 21, que ilustra os primeiros 20 minutos de programa, é
possível identificar diferenças na estrutura das narrativas apesar de compostas
pelos mesmos elementos.
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Figura 21 - Linha do tempo: primeiros 20 minutos de programa
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Em 2015, as primeiras cenas mostram os cenários, juntamente com uma
narração dos jurados falando sobre a final. Já em 2016, os primeiros momentos
do programa são destinados a solilóquios dos jurados e da apresentadora, fato
não usual, já que eles não costumam dar esse tipo de depoimento. Logo após
a abertura, em 2015 temos cenas de Ana Paula no estúdio externo, enquanto
em 2016 são mostradas cenas da apresentadora no estúdio da cozinha. Após
estas primeira cenas, a apresentadora anuncia a existência do estúdio
interativo e são mostradas cenas da locação. Esta é a primeira publicidade dos
dois programas, já que este cenário é patrocinado pela empresa de telefonia
TIM.
Aproximadamente aos oito minutos de programa, nos dois anos, os
finalistas chegam aos estúdios da Band, passando primeiro pelo estúdio
externo, onde está montado um tapete vermelho para recepcioná-los. Há
também a presença da jornalista Marina Machado, que os entrevista, e de uma
torcida. Nesse momento, temos novamente a entrada de uma publicidade do
tipo merchandising editorial42, visto que os participantes chegam ao estúdio de
carro, em 2015 em uma Freemont, automóvel da marca italiana Fiat, e em
2016 em um Kicks, da japonesa Nissan. Em ambas as finais, são mostradas

42

Também conhecido como product placement, este tipo de publicidade inclui produtos,
serviços ou marcas dentro dos meios de entretenimento e tem como objetivo atingir o público
de forma mais sutil. Para tanto, exibe o produto, serviço ou marca de forma diferente daquela
mostrada nos comerciais ou nos pontos de venda. (ALVES; VILAÇA, 2011)
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cenas detalhadas dos carros, além de um close no lugar na placa dos
automóveis, que foi substituída pelo nome do modelo.
Figuras 22 e 23 - Merchandising editorial das marcas Fiat e Nissan

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem (2015) e canal oficial do MasterChef Brasil no
YouTube (2016)

Neste ponto temos outra diferença: em 2015 os finalistas chegam ao
programa vestindo suas dólmãs43 (Figura 24), enquanto em 2016 eles estão
usando roupas à paisana, Bruna (Figura 25) com um vestido e Leonardo com
uma camisa social e uma calça jeans.
Figuras 24 e 25 - Chegada das participantes Izabel (2015) e Bruna (2016)

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

Nos dois anos temos uma retrospectiva (Figuras 26 e 27) dos
candidatos exibidas antes deles entrarem na cozinha, bem como a contagem
de suas conquistas no programa, ou seja, quantas provas ganharam e quantas
vezes participaram da prova de eliminação, etc.

43

Veste similar a um jaleco utilizada por chefs de cozinha.
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Figuras 26 e 27 - Cenas das finalistas Izabel e Bruna na retrospectiva exibida

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem (2015) e canal oficial do MasterChef Brasil no
YouTube (2016)

Após a chegada dos dois finalistas, quando a apresentadora começa a
conversar com eles, identificamos uma mudança quando Ana Paula, em 2016,
salienta que o programa já foi gravado e só o resultado será ao vivo,
diferentemente de 2015, em que cenas do momento ao vivo e do momento
gravado se misturam. Neste sentido, além da fala da apresentadora deixar
explícito que a prova já foi gravada, o figurino dos participantes, dos jurados e
de Ana Paula também ressaltam isso, já que são diferentes em ambos os
momentos.
Em 2015 e 2016 temos a presença dos ex-participantes no estúdio da
cozinha, no entanto há diferenças na forma como eles são apresentados. Na
edição de 2015, antes do início da prova, a apresentadora os convida para
entrar no estúdio da cozinha e há uma rápida conversa entre eles e a Ana
Paula, que inclusive questiona para quem eles estão torcendo. Neste
momento, apesar da marca da emissora indicar que o programa está ao vivo
(Figura 28), podemos perceber a partir da mudança do cenário, visto que não
há mais a torcida ao fundo da cozinha, que trata-se de uma transmissão
gravada. Esta falha acontece somente nos primeiros minutos da parte gravada
do programa e, logo em seguida, após a exibição de um solilóquio vemos a
marca transparente (Figura 29), indicando que estamos assistindo a uma
gravação. Em 2016, a apresentadora menciona a presença dos participantes
no programa, enquanto são mostradas cenas do mezanino, a revelação de
suas torcidas se dá a partir de solilóquios.
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Figuras 28 e 29 - Cenas da chegada dos ex-participantes em 2015

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem

Nas duas finais temos a presença das famílias dos finalistas na cozinha
do programa, acompanhando a prova final. Em 2015, os familiares presentes
são apresentados na parte ao vivo do programa, logo após a chegada dos
participantes ao estúdio da cozinha. Na edição de 2016, a chegada dos
familiares é um momento de destaque, e acontece nos primeiros minutos da
transmissão da prova gravada.
Em ambas as edições, temos discursos dos jurados antes das provas
começarem. Na edição de 2016, antes da fala dos chefs para os finalistas, são
mostradas cenas dos cenários, momento em que o mercado, patrocinado pelo
supermercado Carrefour, ganha destaque. Na sequência, Ana Paula apresenta
todos os prêmios que o primeiro colocado no programa vai receber. A
apresentadora cita os prêmios enquanto cenas ilustrativas aparecem na tela:
150 mil reais no cartão Visa; Equipamentos da Tramontina (Figura 30); um
Nissan Kicks (Figura 31); dois cursos na Le Cordon Bleu, um para cada
finalista; R$ 1.000,00 em compras para os dois finalistas no cartão Carrefour,
durante 12 meses, além do troféu do programa.
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Figura 30 e 31 - Cenas dos prêmios do programa: equipamentos Tramontina e
automóvel Nissan Kicks

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

Após estas cenas, declaradamente gravadas dado o uso da marca
d’água da Band sem cor, a apresentadora chama ao estúdio os familiares dos
finalistas. Depois de uma breve conversa com os finalistas e suas famílias, a
apresentadora explica a dinâmica da prova para os competidores: 45 minutos
para a preparação da entrada, uma hora para o prato principal e uma hora para
a sobremesa. Além disso, eles terão cinco minutos para buscar, no estúdio do
mercado, os ingredientes necessários para todas as preparações. Depois desta
explicação, os participantes vão até o estúdio do mercado, no qual podemos
ver o logo do Carrefour tanto nas paredes quanto nos produtos, como ilustram
as Figuras 32 e 33.
Figuras 32 e 33 - Imagens dos participantes no mercado do MasterChef

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

Passados 30 minutos de programa, em 2016 os finalistas já estão
começando o preparo dos primeiros pratos, enquanto em 2015 eles ainda nem
buscaram os ingredientes para suas preparações. Ao fim desta primeira meia
hora de programa na edição de 2015 o contador de tweets indica que já foram
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postados mais de 400 mil comentários na rede social usando a hashtag oficial,
enquanto em 2016 há apenas metade deste valor.
Apesar da prova ser a mesma nas duas edições, houve uma significativa
diferença na forma como ela foi estruturada. Na versão de 2015 os
participantes tiveram duas horas corridas para a preparação dos três pratos e
posterior avaliação dos jurados, enquanto na edição de 2016 o tempo de prova
foi dividido, desta maneira os finalistas tiveram tempos determinados para cada
uma das preparações, totalizando duas horas e 45 minutos de prova. Além
disto, na última edição após o fim de cada prova havia a avaliação dos pratos
pelos jurados. Outra diferença é que em 2015 os jurados dividiam o prato feito
pelos finalistas e em 2016 cada jurado possuía o seu próprio prato para
degustação.
Figuras 34 e 35 - Cena dos finalistas na cozinha, em 2015 com um prato e em
2016 com três pratos

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem (2015) e canal oficial do MasterChef Brasil no
YouTube (2016)

Acreditamos que esta diferença na estrutura das provas influenciou no
desenvolvimento do programa como um todo, alterando a ordem dos
acontecimentos e possivelmente dinamizando a narrativa do programa,
sobretudo por equilibrar a entrada dos conteúdos gravados e ao vivo,
diferentemente do que ocorreu em 2015. Com a mudança, em 2016 o
programa adquire uma dinâmica distinta da edição de 2015, visto que cada um
dos pratos apresentados é avaliado logo na sequência, fato que prende a
atenção dos telespectadores e dá a impressão que a narrativa televisiva
acontece de forma mais rápida.
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Figura 36 - Linha do tempo dos 40 aos 60 minutos de programa
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Fonte: elaborada pela autora

Ao fim de 40 minutos de programa, em 2015 os finalistas estão
retornando do estúdio do mercado com os ingredientes que usarão em suas
receitas. Também em 2015 é exibido o logo do Carrefour no cenário e nos
produtos embalados nas prateleiras. Neste momento Ana Paula dá início à
prova final da edição e os participantes começam a cozinhar. Já em 2016,
neste momento estamos acompanhando os minutos finais da primeira prova
dos finalistas que consistia na preparação de um prato de entrada autoral.
No início da prova em 2015, enquanto os finalistas estão separando os
utensílios e ingredientes que irão utilizar, é exibida uma publicidade de outro
automóvel da marca Fiat, patrocinadora do programa neste ano, o Novo Strada
2016, a partir de um banner na parte inferior da tela da televisão (Figura 37).
Figura 37 - Publicidade na tela de um automóvel da marca Fiat

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem
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Logo após o início da prova em 2015 voltamos a transmissão ao vivo do
programa, na qual vemos cenas da apresentadora na cozinha do MasterChef.
Neste momento Ana Paula conversa com a jornalista Marina Machado, que
está no estúdio externo e também com a apresentadora do estúdio interativo,
Preta Gil. A seguir os twitteiros presentes no estúdio interativo são
apresentados: Cid Não Salvo, Christian Figueiredo, Gominho, Mari Moon, Mau
Meirelles, Milton Neves e Rosana Hermann. Em seguida o programa volta ao
estúdio da cozinha e Ana Paula anuncia que assistiremos a um vídeo do jurado
Erik Jacquin. O vídeo, que compila vários momentos do chef na edição de 2015
é exibido e, por fim, voltamos a parte gravada da prova, na qual é possível
acompanhar o desenvolvimento dos três pratos simultaneamente pelos
finalistas.
Em 2016, ao fim de 50 minutos de programa, os finalistas já emprataram
as suas entradas e já estamos acompanhando a degustação dos pratos pelos
jurados. Somente após a avaliação das duas entradas e o começo da segunda
prova é que voltamos ao estúdio ao vivo, em que há primeiro uma conversa da
apresentadora com os finalistas e depois a exibição de cenas do estúdio
interativo, comandado por Marina Machado e pelo finalista da edição de 2015,
Raul Lemos. Durante esta passagem pelo estúdio interativo, Raul e Marina
apresentam os influenciadores digitais presentes no local. Nesta edição os
convidados são: Cleytu, Lua Blanco, Lucas Sales, Maju Trindade, Milton Neves
e Thaynara OG. Quando retornamos à parte gravada da prova vemos uma
breve retrospectiva dos acontecimentos anteriores: os melhores momentos das
últimas cenas gravadas, exibidas antes da transmissão ao vivo, são reexibidos.
Logo em seguida são iniciadas as preparações dos pratos principais, sendo
novamente exibido um conteúdo gravado.
Neste intervalo, dos 40 aos 60 minutos do programa, identificamos o
primeiro pico de tweets nas duas edições, sendo aos 50 minutos em 2015 e
aos 60 em 2016. Ao fim da primeira hora dos programas a diferença entre o
número de tweets, apresentada pelo contador da TV diminui para 30%,
conforme Figura 36.
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Figura 38 - Linha do tempo dos 70 aos 90 minutos de programa
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Fonte: elaborada pela autora

Quando chegamos a metade do tempo das finais, nas duas edições a
narrativa televisiva é composta por cenas dos participantes preparando seus
pratos. A seguir, em 2015 temos o fim dos preparos dos pratos e novamente
são exibidas cenas ao vivo da apresentadora, do estúdio externo e do estúdio
interativo TIM. Na sequência é apresentado um vídeo, que reúne os melhores
momentos da chef Paola Carosella na edição de 2015 (aos 77 minutos,
conforme indicado na linha do tempo da Figura 38), assim como o exibido
anteriormente, referente ao chef Jacquin. Na sequência, é exibido um
comercial da companhia aérea TAM, que na edição de 2015 patrocinou a
viagem do vencedor para realizar o curso na Le Cordon Bleu Paris, um dos
prêmios desta edição. Em seguida voltamos a ver cenas da prova, nas quais os
jurados começam a experimentar os pratos dos finalistas. Já em 2016, após a
finalização e montagem dos pratos principais pelos finalistas, os jurados
começam as avaliações. Enquanto, a finalista Bruna está montando o seu
prato, há em cima da bancada um pedaço de papel alumínio que a participante
utilizou. Neste momento há a inserção de uma publicidade na tela da TV, da
marca Boreda, a partir de um banner na parte inferior do vídeo, conforme
Figura 39.
Voltamos a transmissão ao vivo, com imagens de Ana Paula na cozinha,
conversando sobre as últimas cenas exibidas com os finalistas. Também são
exibidas cenas do estúdio interativo TIM, nas quais Marina conversa com o
jornalista Milton Neves. Em seguida voltamos à prova, primeiramente com uma
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retrospectiva das últimas cenas gravadas e posteriormente com o término da
exibição das avaliações dos jurados. Na sequência Ana Paula dá início a
terceira e última parte da prova. Em seguida há a inserção de mais uma
publicidade, agora da marca de produtos de limpeza Cif, também na parte
inferior da tela, no mesmo formato da publicidade anterior, referente ao papel
alumínio, conforme Figura 40.
Figuras 39 e 40 - Publicidade na tela: papel alumínio da marca Boreda e produto
de limpeza da marca Cif

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

Aos 80 minutos de programa temos outro pico de tweets nas duas
edições, no entanto este é o primeiro momento em que a edição de 2016
ultrapassa o número de tweets da edição de 2015 (143.083 x 141.850),
considerando os intervalos analisados. Ao final de 90 minutos de programa a
diferença entre o número de tweets registrados no contador cai para 20%,
conforme Figura 41.
Figura 41 - Linha do tempo dos 100 aos 120 minutos de programa
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Fonte: elaborada pela autora
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Enquanto em 2015 os jurados estão avaliando o prato principal dos
finalistas aos 100 minutos de programa, na edição de 2016 estamos
acompanhando o preparo das sobremesas. No fim deste intervalo temos mais
uma transmissão ao vivo, com passagens pelo estúdio interativo TIM e pelo
estúdio externo, nos dois anos. Além disso, em 2016, na parte ao vivo, Ana
Paula comenta a estreia de um novo programa na grade da emissora e há a
exibição de um vídeo do “X Factor”. São mostradas cenas dos estúdios do
programa, no qual a apresentadora, Fernanda Paes Leme, anuncia a estreia da
edição brasileira do “X Factor”. Após esta exibição Ana Paula reitera as
informações apresentadas, reforçando a data e o horário do novo programa.
Ao fim desta parte ao vivo, aos 99 minutos de programa, em 2015, Ana
Paula anuncia a exibição de mais um vídeo, agora sobre o jurado Henrique
Fogaça, assim como os exibidos anteriormente sobre os outros chefs. Na
sequência, são exibidas cenas gravadas da prova, com as avaliações dos
jurados. Em 2016 acompanhamos o fim do preparo das sobremesas dos
finalistas, seguida das avaliações dos jurados.
Por volta dos 120 minutos de programa há um momento simbólico do
MaterChef Brasil, no qual os finalistas trocam de lugar com os chefs e ocupam
o palco originalmente destinado aos jurados, conforme Figuras 42 e 43. Neste
momento são realizados discursos por parte dos chefs e dos finalistas sobre a
competição.
Figuras 42 e 43 - Finalistas ocupando o palco dos jurados em 2015 e 2016

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem (2015) e canal oficial do MasterChef Brasil no
YouTube (2016)

Ao fim deste intervalo a diferença dos tweets acumulados durante as
finais chega a 13%, conforme Figura 44.
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Figura 44 - Linha do tempo dos 130 aos 140 minutos de programa
130

Minutos
121

2015

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Ana
Paula
diz que Cenas da cozinha. Apresentação dos
anunciar
prêmios. Vídeo de Ana Paula.
áo
resultad

140
131

132

133

134

2016

136

Ana anuncia o vencedor,
primeiro pelo Twitter.

1.373.495
113.706
Vídeo dos
melhores
Cenas da cozinha e do
momentos do
estúdio interativo.
programa na TV e
na Internet.
Resultado da

135

137

138

139

140

Ret Comemoraçã
o Izabel.
ros
pec Entrevista
dela no
tiva
estúdio
Izab
externo.
el

1.603.500
230.005

Cenas da comemoração de Léo. Cenas do
estúdio externo.

1.247.986
162.719

1.432.400
184.414

-9,14%

-10,67%

2015 x 2016
Tw eets

Fonte: elaborada pela autora

Enquanto na edição de 2016, Ana Paula apresenta os prêmios logo no
início da prova, por volta dos 20 minutos de programa, em 2015, isto só vai
acontecer no final da edição, antes do anúncio do ganhador. Os prêmios da
edição de 2015 foram: mil reais por mês em compras no Carrefour por um ano
para o primeiro colocado, bem como R$ 500 para o segundo e R$ 300 para o
terceiro colocado; 150 mil reais; um automóvel Fiat Fiorino (Figura 45);
eletrodomésticos Oster (Figura 46); um curso na Le Cordon Bleu Paris; e o
troféu da competição para o vencedor.
Figuras 45 e 46 - Cenas dos prêmios entregues aos finalistas em 2015:
automóvel da marca Fiat e equipamentos da marca Oster

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem
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Nas duas finais representantes da escola de culinária Le Cordon Bleu
foram até o estúdio do programa para entregar, simbolicamente, o prêmio que
a escola oferece aos ganhadores. Neste momento, também são exibidas cenas
da escola na edição de 2015.
Após a apresentação dos prêmios, em 2015, o chef Henrique Fogaça
anuncia que haverá a exibição de um vídeo dos melhores momentos de Ana
Paula no programa, bem como os já exibidos sobre os três chefs. Apesar de
ser um recurso comum, este nunca tinha sido usado para falar da
apresentadora do programa. Isso ocorreu apenas na temporada de 2015.
Neste sentido, podemos reconhecer o papel diferenciado que a apresentadora
brasileira tem no programa, com uma participação similar a dos chefs. Segundo
Marquioni; Andacht (2016b, p. 3) Ana Paula “recebeu algumas autorizações
especiais por parte da franquia”, como a possibilidade de conversar com os
participantes no mezanino para conhecer suas histórias de vida.
Após a exibição do vídeo a apresentadora pede à Fogaça seu celular e
explica que, com o oferecimento da TIM, o resultado da competição será
anunciado primeiramente pelo Twitter. A apresentadora abre o envelope com o
nome do vencedor e diz que irá tweetar quem é o ganhador. Após alguns
instantes o tweet com o nome e a foto da finalista Izabel é postado. Só depois
deste momento há a revelação do ganhador no estúdio do programa.
Durante os últimos dez minutos de programa, quando é revelado o
vencedor, há a produção de mais de 230 mil tweets, o maior número
registrado, nos intervalos de dez minutos analisados nas duas edições.
Apesar de termos uma grande quantidade de tweets nos últimos
momentos da final de 2016, chegando a mais de 184 mil, o número foi inferior
ao da final de 2015. No entanto, na reta final da edição de 2016, temos um
crescimento no número de comentários sobre o programa, em relação a 2015,
fator que contribuiu para que a diferença no número acumulado de postagens
chegasse a 10% ao fim da terceira temporada.
Já no caso da final em 2016, após a apresentadora conversar com os
finalistas e pedir que, assim como na prova gravada, troquem de lugar com os
chefs, ela solicita a Bruna e Leonardo que vistam suas dólmãs. Na sequência,
Ana Paula relembra o fim da edição de 2015, destacando que o resultado foi
anunciado primeiramente no Twitter, e anuncia que nesta edição o programa
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trouxe o Twitter para a tela da televisão, pedindo para que os finalistas
acompanhem um vídeo, oferecido pela TIM, patrocinadora do programa.
O vídeo, que teve por volta de cinco minutos, exibiu os melhores
momentos dos participantes na competição, tanto na televisão quanto no
Twitter, trazendo os memes produzidos a partir de cenas do programa e
divulgados na rede social, os assuntos mais comentados no Twitter, e por fim,
chegando à divulgação do resultado, momento em que a tela da televisão se
transforma na tela do computador e podemos acompanhar a digitação do tweet
que revelou Leonardo como vencedor, conforme Figuras 47 e 48.
Neste momento podemos ver que há uma mudança na marca da
emissora que, durante o vídeo e até o começo da exibição da tela do Twitter
estava transparente (Figura 47) e se torna colorida (Figura 48). Isto porque
neste momento a imagem que ilustra o tweet é na verdade o vídeo ao vivo dos
finalistas aguardando pelo resultado.
Figuras 47 e 48 - Tela da TV mostra a digitação do tweet anunciando o vencedor

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

Neste sentido, podemos pensar novamente na discussão feita por Scolari
(2014), quando ele comenta que a televisão se apropria de características de
outras interfaces, conhecidas de seus públicos, para compor as suas
narrativas. Essas e outras características encontradas na análise do
MasterChef Brasil serão apresentadas no capítulo a seguir.
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5 MASTERCHEF BRASIL: UM PROGRAMA PARA HIPERTELEVISÃO
Com base na descrição dos dois episódios estudados, apresentaremos
nesse capítulo os principais achados do estudo exploratório realizado. Como
uma produção televisiva própria do cenário de reconfiguração do modelo
broadcasting, o MasterChef Brasil evidencia características próprias da
hipertelevisão postulada por Scolari (2014) e do fenômeno de Social TV
reconhecido por Fechine (2013).
Na sequência, apresentamos por eixos os elementos identificados na
análise do programa que nos remetem às novas formas de produzir e de
consumir TV presentes na contemporaneidade.

5.1 AO VIVO X GRAVADO
Entre um dos principais pontos de convergência entre as finais de 2015
e de 2016, o uso integrado de recursos de produção ao vivo e gravado para
composição da narrativa do programa. Em 2015, como já mencionado, a
produção do programa deu a entender que o episódio final seria ao vivo, no
entanto nem todas as cenas utilizaram essa linguagem, visto que a filmagem
dos solilóquios e das preparações e avaliações dos pratos foram gravadas.
Além disso, o programa fez o uso de legendas para o melhor entendimento da
fala do Chef Jacquin e da ex-participante Jiang, outro aspecto que é
característico da linguagem do gravado. Nesta edição, há uma mescla desses
dois tipos de produção televisiva sem que haja uma distinção clara entre elas,
visto que tanto os finalistas, quanto os jurados e a apresentadora se
apresentaram com o mesmo figurino nos dois momentos do programa.
Entretanto há alguns fatores que separam esses dois momentos do
episódio: na parte ao vivo do programa, no cenário da cozinha, há a presença
de uma plateia ao fundo, enquanto na parte gravada o espaço é ocupado por
utensílios de cozinha. Outro ponto que nos ajuda a distinguir os dois tipos de
produção é a marca da emissora, aplicada na parte direita inferior da tela, que
como indicado anteriormente, fica colorida quando o programa está ao vivo e
transparente quando as cenas são gravadas.
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Nas Figuras 49 e 50, é possível observar o traje dos finalistas que,
apesar de ser o mesmo tem algumas diferenças, como a posição do microfone
da finalista Izabel, bem como a marca da emissora, que se modifica, e a plateia
ao fundo, presente somente na primeira imagem.
Figuras 49 e 50 - Cenas da final de 2015: a primeira na parte ao vivo do programa
e a segunda na parte gravada

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem

Já na final de 2016, o programa também foi composto por partes ao vivo
e gravado, entretanto, a apresentação do programa deixou muito clara a
separação entre os dois momentos. Pelo o que foi observado, sempre que a
transmissão estava acontecendo ao vivo a apresentadora do programa fornecia
essa informação de forma clara e direta ao público. Além disso, diferente da
final de 2015, os candidatos a MasterChef Brasil, bem como os jurados e a
apresentadora, vestiam figurinos distintos nos dois momentos, fator que ajuda
a distinguir com facilidade as duas linguagens. Assim como em 2015, em 2016
o programa também utilizou a marca da emissora para indicar os momentos de
transmissão ao vivo, deixando-a colorida, conforme Figuras 51 e 52.
Figuras 51 e 52 - Transmissão ao vivo e gravada em 2016

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube
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Acreditamos que como a final de 2016 teve uma separação clara da
parte ao vivo e da parte gravada, a produção do programa nos pareceu ter tido
mais liberdade para uso de recursos de edição, como cenas em câmera lenta
dos finalistas cozinhando e um maior número de solilóquios, já que não havia a
intenção de parecer que as preparações estavam acontecendo no momento da
transmissão ao vivo do programa.
Outra diferença observada nas duas edições analisadas é o modo como
os estúdios foram utilizados durante as partes gravadas e ao vivo. Em 2015 as
passagens ao vivo exibem imagens dos 3 estúdios (cozinha, estúdio interativo
e estúdio externo). Já na edição de 2016, na maior parte das transmissões ao
vivo, somente há cenas da cozinha e do estúdio interativo.
O recurso do ao vivo no MasterChef Brasil é uma exclusividade do
último episódio de cada temporada, porém, como já observado, mesmo nesses
casos é usado em conjunto com o gravado. Isto porque o que dá ritmo ao
programa são as edições realizadas na montagem dos episódios, com a
seleção dos momentos principais para serem exibidos, tanto no que concerne
às provas quanto aos comentários/solilóquios relacionados à vivência dos
participantes durante o programa.
Apesar de usar majoritariamente a linguagem gravada, inclusive nas
finais, como se pode observar nos Gráficos 2 e 3, o programa está inserido em
uma grade de programação, o que o transforma em uma narrativa em tempo
real (SCOLARI, 2014).
Gráficos 2 e 3 - Percentual do tempo de duração das finais de 2015 e 2016
gravadas x ao vivo

Fonte: elaborados pela autora
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Como se pode observar, do tempo total destes programas, tivemos em
2015 cerca de 36 minutos de programação ao vivo, com redução desse tempo
em 2016, que passou para aproximadamente 25 minutos.
É importante destacar que o fato do MasterChef ser uma competição, na
qual a cada novo episódio um candidato é eliminado ou, no caso da final,
revelado o grande vencedor, isso possivelmente incentiva os telespectadores a
torcerem por seus candidatos favoritos e a acompanharem o programa no
momento em que ele está no ar e exibido de forma inédita. Possibilidade que
permitem

a

ocorrência

do

fenômeno

da

Social

TV,

no

qual

há

compartilhamento simultâneo dos conteúdos, sendo assim, o que parece
importar para os usuários é assistir e estar juntos, independentemente se a
transmissão é ao vivo ou gravada.
Outro ponto relevante é o fato do programa ser exibido em uma
emissora com uma grade televisiva do tipo geralista – como observou Wolton
(1996), e, assim sendo, o único pré-requisito para consumi-lo é possuir uma
televisão, aparelho presente na maioria dos domicílios brasileiros. Estes
aspectos são alguns dos motivos que diferenciam o programa de outros
conteúdos audiovisuais, como as séries, amplamente consumidas através da
internet.
Neste sentido, podemos discutir as ideias apresentadas por Carlón
(2014) e Scolari (2014) sobre o uso das linguagens televisivas. Para os
autores, o ao vivo será o responsável por unir as audiências em torno da
televisão mesmo após as modificações pelas quais ela está passando. O
sucesso das finais do MasterChef pode exemplificar essa eficiência do ao vivo,
mesmo que seja usado só em alguns momentos como na divulgação do
resultado, já que torna aquele instante único, assim como o resultado de um
jogo de futebol ou de uma prova das Olimpíadas. No entanto, no que diz
respeito à programação, os autores acreditam que ela esteja com os dias
contados, visto que torna-se cada vez mais fácil consumir conteúdos
separados da grade televisiva. Porém, é justamente a programação que faz
com que os episódios gravados, no decorrer da competição do MasterChef,
tenham um status de ao vivo, o que fomenta as audiências a assistirem ao
programa ao mesmo tempo.
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Assim sendo, o conceito de “televisão expandida” de Carlón (2014) se
aplica em partes ao MasterChef, já que apesar da parte ao vivo ser um
destaque das finais, o programa faz sucesso pelo mundo todo como um
formato gravado. Além disso, apesar da disponibilidade de acesso aos
episódios na íntegra no canal oficial do programa no YouTube, há uma grande
audiência do conteúdo no momento em que está sendo transmitido, dentro da
grade televisiva orientada.
Pelo o que pudemos observar, o MasterChef Brasil segue uma lógica
semelhante ao que Carlón (2014) chama de “programa-planeta”, já que o
conteúdo deste vai ser utilizado como base para outros programas, como por
exemplo o programa da emissora Band “A Prévia”, que precede o MasterChef
Brasil na grade da programação e funciona como um programa-satélite, tendo
como objetivo fazer uma retrospectiva do episódio anterior. Outro exemplo da
classificação feita pelo autor pode ser observado nas entrevistas feitas com os
participantes do programa nos telejornais diários da Band, que transforam a
competição vivida no programa em notícia.
Para Scolari (2014) estamos na era da hipertelevisão e, segundo ele,
existem características que revelam esse fenômeno. No MasterChef Brasil,
podemos

observar

estas

características

próprias

da

gramática

da

hipertelevisão:
O programa conta com inúmeros participantes que são apresentados
pouco a pouco durante a competição, fator que torna a narrativa mais
complexa e multiplica os programas narrativos.
No MasterChef Brasil há uma setorização da tela da televisão que, além
de apresentar o conteúdo audiovisual televisivo, também mostra, na
maior parte do tempo, o contador de tweets no canto superior direito da
tela, além dos comentários enviados via Twitter pelos telespectadores e
o resultado das votações via hashtag que acontecem nesta mesma rede
social, conforme Figura 53. Todos estes fatores caracterizam uma
fragmentação da tela da TV.
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Figura 53 - Exibição do contador de tweets e e um comentário do telespectador

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

Não há um detalhamento dos processos que os participantes estão
executando. É comum o uso de recursos de aceleração da história, a
partir dos quais somente os principais momentos das provas são
mostrados. Considerando que a quantidade de preparos é grande,
principalmente nos episódios finais, esse é um recurso importante para a
narrativa do programa.
A mescla de conteúdos gravados e ao vivo na final do MasterChef Brasil
cria o efeito de gravação ao vivo, a partir da qual o programa, mesmo
gravado apresenta narrativa em tempo real,
A inserção de comentários, a partir dos solilóquios dos participantes
(Figuras 54 e 55), no decorrer da narrativa, permite uma quebra na
sequencialidade do programa através de um recurso que tem como
objetivo nos mostrar o que os participantes ou os convidados estavam
pensando ou sentindo no momento em que a cena foi gravada.
Figuras 54 e 55 - Solilóquios dos finalistas Raul (2015) e Bruna (2016)

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube
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Expansão narrativa para diferentes plataformas a partir do conteúdo
televisivo exibido, através do uso das redes sociais e do site do
programa.
Levando em consideração que o MasterChef utiliza estas gramáticas da
hipertelevisão, os espectadores do programa que possuem um repertório digital
conseguem acompanhar o programa de forma expandida, já que a narrativa do
MasterChef não se desenvolve somente na TV. Sendo assim, estes
telespectadores precisam ter um repertório diferente daquele que tinham os
telespectadores da neotelevisão (SCOLARI, 2014).
Neste sentido podemos pensar na coexistência de audiências novas e
antigas que Orozco (2014) propõe, já que é possível compreender a
competição e a trama do programa sem este repertório digital, no entanto,
neste caso elementos das redes sociais, por exemplo, não serão assimilados
e/ou explorados.

5.2 CENÁRIO E OUTROS RECURSOS ESTÉTICOS
Além do uso de diferentes recursos televisivos para a construção da
narrativa nas duas finais, observamos que também houve algumas mudanças
nos cenários, bem como alterações na produção e na edição do programa.
Quanto ao cenário, apesar do programa dispor da mesma estrutura, com o
estúdio da cozinha, o restaurante, o mercado, além do estúdio externo e do
estúdio interativo, é possível notar que houveram modificações principalmente
na decoração e na iluminação dos espaços. No estúdio da cozinha temos dois
palcos, um pertencente aos jurados e outro à apresentadora, as bancadas dos
cozinheiros e o mezanino. Porém, podemos notar mudanças no local onde o
mezanino foi instalado, sendo este mais elevado na edição de 2016.
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Figuras 56 e 57 - Cena da participação dos ex-participantes presentes no
Mezanino durante as finais do programa em 2015 e 2016

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem (2015) e canal oficial do MasterChef Brasil no
YouTube (2016)

Ainda no estúdio da cozinha, o local de montagem dos pratos, uma
mesa central no estúdio, também foi reformulada na edição de 2016, tornandose mais ampla. Há também uma alteração nas cores usadas nos cenários,
antes em tons azuis (Figura 58) e depois em tons terrosos (Figura 59). Nas
figuras a seguir destacam-se também a alteração no enquadramento das
cenas.
Figuras 58 e 59 - Diferenças na mesa central do estúdio da cozinha em 2015 e em
2016

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem (2015) e canal oficial do MasterChef Brasil no
YouTube (2016)

No restaurante, local onde os pratos são avaliados pelos jurados, há
também uma diferença na disposição dos elementos da mesa na qual os chefs
estão sentados. Em 2015, a mesa foi arrumada de forma mais simples,
praticamente sem decoração, apenas com um pequeno arranjo de flores,
Enquanto em 2016 a mesa possui uma toalha branca, arranjos de flores nas
duas extremidades e uma iluminação especial.
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Figuras 60 e 61 - Cenas dos jurados degustando os pratos dos finalistas em
2015 e em 2016

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem (2015) e canal oficial do MasterChef Brasil no
YouTube (2016)

O cenário onde está alocado o mercado também sofreu algumas
mudanças, como a troca de lugar da parte refrigerada que em 2015 ficava ao
fundo do estúdio e em 2016 passou para a parede direita. Também podemos
notar uma mudança na iluminação deste cenário e o acréscimo de uma marca
do programa maior ao fundo do mercado em 2016. Nos dois anos a rede de
supermercados Carrefour foi a patrocinadora, como podemos observar na
aplicação do logo da rede no cenário.
Figura 62 e 63 - Cenário do mercado nas edições de 2015 e 2016

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem (2015) e canal oficial do MasterChef Brasil no
YouTube (2016)

No estúdio interativo, patrocinado nos dois anos pela empresa de
telefonia TIM, há tanto mudanças no cenário, que em 2016 recebe um telão
maior que no ano anterior, conforme Figuras 64 e 65. Neste estúdio temos a
presença de influenciadores digitais convidados pelo programa para participar
da final. Desses influenciadores presentes, o único que participou das duas
edições foi o jornalista Milton Neves.
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Figura 64 e 65 - Cenário do estúdio interativo nas edições de 2015 e 2016

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem (2015) e canal oficial do MasterChef Brasil no
YouTube (2016)

Além das mudanças já citadas, podemos observar diferenças na direção
de fotografia dos dois programas, influenciada também pelas mudanças na
iluminação dos cenários. Quando os pratos dos finalistas são filmados em
close (Figuras 66 e 67), por exemplo, observamos que a edição de 2016
apresenta uma imagem com sombras menos marcadas do que na edição de
2015.
Figuras 66 e 67 - Prato principal de Raul (2015); prato principal de Bruna (2016)

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem (2015) e canal oficial do MasterChef Brasil no
YouTube (2016)

Esta diferença nas filmagens também pode ser observada na gravação
dos solilóquios do programa. Este recurso, que serve para inserir comentários
dos participantes e dos convidados sobre diversos aspectos do programa,
como comentar situações que ocorreram, demonstrar apoio aos finalistas ou
emoções sentidas durante o programa, ganha enquadramentos mais
padronizados na edição de 2016, utilizando uma profundidade que destaca o
participante ou convidado que está falando, em relação ao fundo/cenário. As
Figuras 68 e 69 evidenciam a diferença observada.
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Figura 68 e 69 - Solilóquios da ganhadora da edição de 2015 e do ganhador do
programa em 2016

Fonte: canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube

Além das mudanças estéticas na gravação dos solilóquios, há uma
grande diferença na quantidade de vezes que este recurso foi utilizado,
comparando as duas finais. Em 2015, foram exibidos 53 solilóquios, divididos
entre os dois finalistas, os familiares destes competidores e três exparticipantes. Já em 2016, tivemos a exibição de 100 solilóquios, realizados
pelos finalistas e seus familiares, assim como em 2015, além do aparecimento
de solilóquios de dez ex-participantes, dos jurados e da apresentadora. No
entanto, em 2016 temos solilóquios mais curtos, de em média 13 segundos,
enquanto em 2015 o recurso teve aproximadamente 17 segundos. Se
compararmos o tempo total dos solilóquios tivemos cerca de 22 minutos em
2016 e de 14 minutos em 2015. Podemos observar que este recurso dinamiza
a narrativa, já que exibe pequenos comentários sobre o que está acontecendo
e apresenta o ponto de vista dos participantes.
Acreditamos que todas estas alterações na produção e na edição do
programa, juntamente com a mudança na forma como as provas foram
estruturadas nas finais tornaram a edição de 2016 mais coesa do que a
anterior. Apesar de terem o mesmo tempo de exibição, as duas edições
começaram em torno das 22:30 e terminaram por volta da 1:00. A de 2016,
porém, teve um ritmo diferente.
Em 2015, a final tornou-se monótona, visto que existiram somente dois
grandes momentos: a preparação dos três pratos e a avalição destes por parte
dos jurados, ambas partes gravadas, sendo estes momentos intercalados com
as transmissões ao vivo.
A dinâmica da final de 2016, que consistiu em separar a preparação dos
pratos e de suas respectivas avaliações, como se fossem três provas
diferentes, visto que havia um tempo determinado para cada preparação,
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trouxe velocidade para a narrativa. Além disso, a estrutura da final de 2016 se
assemelha à estrutura dos outros episódios do programa no decorrer das
temporadas, já que a cada episódio temos no mínimo duas provas, uma para
decidir quem são os melhores do dia e outra para eliminar um candidato. Além
disso, a utilização em maior quantidade dos solilóquios na final de 2016 faz
com que tenhamos mais informações sobre cada momento do programa, a
partir dos comentários dos próprios participantes.

5.3 RECURSOS DAS REDES SOCIAIS: EXPANSÃO E REPERCUSSÃO DE CONTEÚDO
Desde sua primeira temporada, o MasterChef Brasil apresenta recursos
para fomentar a participação online dos telespectadores com o conteúdo
televisivo ou nas redes. Para tanto, o programa utilizou as redes sociais,
principalmente o Facebook, o Instagram, o YouTube e o Twitter, para dialogar
com que assiste o MasterChef. Além disso, também houve a produção de
conteúdos sobre o programa, como receitas dos pratos preparados pelos
participantes e entrevistas com os participantes, disponibilizados no site do
programa. Outro recurso usado nas finais, foram transmissões ao vivo, via
streaming, feitas pelo aplicativo Periscope. Também nas finais, podemos
destacar o sucesso do uso do Twitter pela audiência, que tornou o programa
um dos assuntos mais comentados do microblog em ambas as edições
analisadas.
Desse modo, um dos principais recursos das redes sociais usado pelo
MasterChef é a utilização de hashtags para agrupar e também dimensionar os
comentários sobre o programa nas redes sociais. Nas finais, além da hashtag
oficial do programa (#MasterChefBR), há também algumas específicas que
servem para que os usuários possam torcer por seus finalistas preferidos. Em
2015, foram divulgadas as hashtags específicas #GanhaIzabel e #GanhaRaul,
enquanto em 2016 o programa usou #GanhaBruna e #GanhaLeonardo. Além
dessas hashtags divulgadas pelo programa, nas duas edições houve a
utilização de outras, não oficiais, por parte dos usuários nas redes sociais,
como #TeamLeo em 2016, em apoio ao finalista Leonardo, e #TeamBermuda e
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#Sortenasorte em 2015, fazendo referência ao participante Raul, retratando
aspectos da sua trajetória no programa.
O uso das hashtags possibilita a criação das comunidades de ocasião
denominadas por Bauman (2003) e apresentadas por Sigiliano; Borges (2015),
nas quais as torcidas dos finalistas se unem nas redes sociais, seja a partir das
hashtags oficiais, que são difundidas pelo programa e geram uma aderência
maior, ou por aquelas mais específicas, que vão reunir menos usuários.
Nestas comunidades, podemos observar a criação de um laço social,
como o proposto por Wolton (1996), visto que ao assistir ao programa e
comentá-lo nas redes sociais, os espectadores estão estabelecendo um laço
com todos aqueles que compartilham daquele interesse. O laço invisível,
descrito pelo autor, torna-se “visível” nas redes sociais, visto que temos a
certeza de que outras pessoas também estão acompanhando o conteúdo do
MasterChef através dos comentários que elas fazem em ambientes online. Por
esses e outros aspectos é que observamos o MasterChef Brasil como um
programa diretamente relacionado ao fenômeno da Social TV.
Segundo Sigiliano; Borges (2015), a TV é responsável por pautar os
assuntos dos telespectadores, processo potencializado pela Social TV, como
sustenta Fechine (2014), já que agora há a possibilidade de compartilharmos,
instantaneamente, a experiência de assistir televisão com qualquer pessoa
conectada à internet. A repercussão do MasterChef Brasil nas redes sociais,
principalmente no Twitter, reafirma o poder da televisão como meio massivo no
país.
O contador de tweets utilizado pelo programa durante todos os episódios
serve como um termômetro e sinaliza o sucesso do MasterChef no Twitter. Nas
duas finais o programa atingiu mais de um milhão de comentários na rede
social, considerando os comentários que ocorreram durante a exibição do
programa. Além disso, o contador também incentiva os telespectadores, a todo
momento, a participarem do programa também na internet.
Outro recurso adotado pelo programa que possivelmente estimula a
discussão do programa nas redes sociais é a presença dos influenciadores
digitais no estúdio interativo. Nas duas finais tivemos a presença de pessoas
influentes nas mídias digitais, o que fez com que o programa atingisse um
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grande público online, visto que estes influenciadores possuem uma grande
quantidade de fãs.
Considerando a conceituação de TV transmídia feita por Fechine (2013),
o MasterChef se encaixa neste fenômeno, visto que além da digitalização da
TV, há também uma articulação da televisão com outras plataformas,
possibilitando a construção de conteúdos televisivos transmídias.
Estes conteúdos, estudados por Fechine (2013), são articulados a partir
do MasterChef na televisão, ou seja, a narrativa televisiva é o ponto de partida
para os desdobramentos do conteúdo nas outras mídias. Para tanto, com o
objetivo de incentivar a interação das audiências, o programa utiliza estratégias
e práticas transmídias, como veremos a seguir.
Dentro

das

estratégias

transmídias

adotadas

pelo

programa,

identificamos a reprodução do conteúdo da televisão no Twitter, por exemplo.
Neste caso, o perfil do programa na rede social fez, na final de 2016, uma
divulgação simultânea do que estava acontecendo na televisão, através de
tweets que ilustravam a narrativa do programa (Figura 70). Esta estratégia
pode ser considerada o que Fechine; Bronsztein (2016) chamam de
propagações transmídias, visto que não há um aprofundamento do conteúdo
nas redes sociais e sim uma replicação.
Figura 70 - Tweet que replica um acontecimento da final de 2016

Fonte: perfil oficial do MasterChef Brasil no Twitter
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Outra estratégia do MasterChef é a divulgação pelas redes sociais das
receitas dos pratos preparados nas finais (Figura 71) para os telespectadores
com a disponibilização no site do programa (Figura 72). Esta pode ser
considerada uma expansão, seguindo a categorização de Fechine; Bronsztein
(2016), já que diz respeito a um aprofundamento da narrativa do programa, é
um conteúdo complementar àquele visto na televisão.
Figura 71 - Publicação no Facebook do MasterChef sobre o prato da finalista
Bruna com link para a receita

Fonte: perfil oficial do MasterChef Brasil no Facebook
Figura 72 - Receita do prato da finalista Bruna no site do MasterChef

Fonte: Site do MasterChef Brasil
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Um segundo exemplo de expansão do conteúdo que podemos observar
é a entrevista do vencedor da competição após a exibição do programa,
disponibilizada no site do MasterChef e divulgada nas redes sociais, conforme
Figura 73.
Figura 73 - Entrevista com o ganhador Leonardo divulgada no Twitter

Fonte: perfil oficial do MasterChef Brasil no Twitter

Como descrito por Fechine (2013), não há uma necessidade de
interação dos usuários com estas estratégias transmídias, sejam elas
propagações ou expansões, visto que elas já estão completas no momento que
são divulgadas, porém pressupõem-se que quem acompanha o programa irá
interagir com estes conteúdos. No caso dos exemplos citados, podemos
observar a aderência dos telespectadores através dos likes e retweets, no
Twitter, e das reações, compartilhamentos e comentários, no Facebook, na
divulgação desses conteúdos nas redes sociais.
Já

as

práticas

transmídias,

apresentadas

por

Fechine

(2013),

necessitam da interação dos espectadores para serem concretizadas. Neste
sentido, o MasterChef propõem as votações a partir das hashtags, sobre quem
deve ganhar, além da exibição dos comentários feitos via Twitter na televisão.
Estas práticas exigem a participação dos usuários para se tornarem possíveis.
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Já as práticas transmídias, apresentadas por Fechine (2013), necessitam da
interação dos espectadores para serem concretizadas. Neste sentido, o
MasterChef propõem as votações a partir das hashtags (Figura 74), sobre
quem deve ganhar, além da exibição dos comentários feitos via Twitter na
televisão (Figura 75). Estas práticas exigem a participação dos usuários para
se tornarem possíveis.
Figura 74 - Enquete proposta pelo programa, na edição de 2015

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem

Figura 75 - Comentário enviado por um telespectador, ambos na edição de 2015

Fonte: vídeo utilizado para a decupagem

Outra prática proposta pelo programa, na final de 2016, foi a competição
entre tweeteiros durante a toda a temporada, que tinha como objetivo levar a
pessoa que mais tivesse comentado o programa na rede social para assistir a
final diretamente do estúdio interativo do MasterChef Brasil.
Apesar dessas propostas de interação feitas pelo MasterChef Brasil, no
entanto, o telespectador não tem a possibilidade de interferir no conteúdo
veiculado, já que os jurados são os responsáveis pelas decisões do programa
e a maior parte dos episódios são baseados em material previamente gravado.
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Mesmo nas interações que o programa propõe são poucos os telespectadores
que tem a chance de, por exemplo, aparecer na tela da TV com o seu tweet.
Isto porque, analisando as finais, em 2015 apenas 23 tweets apareceram na
tela, sendo que sete foram emitidos pelos influenciadores digitais convidados.
Já em 2016, foram 42 tweets ao todo, sendo quatro dos influenciadores
digitais. Além disso, o conteúdo dos tweets exibidos na TV também é
selecionado, visto que, nas duas finais, todos os comentários exibidos são
positivos.
Como defende Orozco (2014), apesar da crescente possibilidade de
interatividade com os conteúdos televisivos, isto não significa que todos os
telespectadores do MasterChef Brasil vão interagir com o programa. Alguns
permanecerão sendo receptores, visto que, segundo o autor, nem todos os
cidadãos possuem competências necessárias para aproveitar criativa e
criticamente a interatividade.
Entretanto, Orozco (2014) acredita que está sim havendo uma mudança
na forma como as audiências consomem os conteúdos televisivos. Dito isto,
para além das propostas de interatividade propostas pelo programa, há uma
parcela dos telespectadores do MasterChef que, através das redes sociais,
participa de forma diferente da desejada pelo programa, revelando suas
opiniões e críticas através de comentários das redes sociais.

5.3.1 NOVAS PRÁTICAS DAS AUDIÊNCIAS: A REPERCUSSÃO DAS FINAIS NAS REDES
Como exemplo, podemos analisar a repercussão das finais de 2015 e de
2016 através das publicações sobre os vencedores do MasterChef no
Facebook oficial do programa. Para tanto, precisamos antes compreender
alguns acontecimentos que influenciaram a repercussão das finais nas redes
sociais.
Em 2015, Izabel, a ganhadora do programa havia sido eliminada ainda
na primeira metade da temporada e, a partir de uma repescagem, a
participante retornou a competição. Além disso, a finalista não era a preferida
dos telespectadores, visto que seu oponente na final, Raul, havia conquistado o
público. Esta preferência do público pode ser observada a partir da enquete
proposta pelo programa, com as hashtags #GanhaRaul e #GanhaIzabel, na
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qual, logo no início do programa, Raul aparece na frente (75% x 25%). Além
disso, algum tempo antes da final do programa alguns sites anunciaram que
Izabel seria a ganhadora.
Em 2016, o ganhador Leonardo foi bastante criticado por seus
companheiros de programa, que torciam para a sua oponente, Bruna. Na
internet, no entanto, o ganhador conquistou o público, fato evidenciado na final,
em que a sua torcida através da hashtag #GanhaLeonardo se manteve acima
dos 80% durante todo o programa. Nesta edição não houve vazamentos sobre
quem seria o vencedor e, apesar de também ter acontecido uma repescagem,
nenhum dos finalistas participou dela.
Analisando os comentários da publicação de 2015, vemos críticas em
relação a escolha de Izabel pelos jurados. Isto porque além de ter sido
eliminada e de ter voltado na repescagem, a ganhadora também teve alguns
problemas na elaboração de seus pratos na prova final, o que, no julgamento
dos internautas, não poderia ser perdoados pelos jurados (Figura 76). Outros
comentários abordam o fato do resultado da final já ser conhecido, antes
mesmo da sua exibição, que a princípio seria ao vivo.
Figura 76 - Publicação no Facebook do MasterChef com anúncio da ganhadora
Izabel

Fonte: perfil oficial do MasterChef Brasil no Facebook

Além dessas críticas, também encontramos comentários sobre mescla
entre transmissões ao vivo e gravadas na final de 2015. Apesar dos finalistas,
jurados e apresentadores estarem com o mesmo figurino em ambas as
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transmissões foi simples para os telespectadores separar esses dois
momentos, conforme figura 77.
Figura 77 - Comentários dos telespectadores na publicação que anunciou a
vencedora de 2015

Fonte: perfil oficial do MasterChef Brasil no Facebook

Já na edição de 2016, como o vencedor foi o participante preferido pelo
público, há a presença de comentários elogiando o ganhador, bem como
criticando a atitude dos ex-participantes, que demonstraram apoio à Bruna
(Figura 78).
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Figura 78 - Publicação no Facebook do MasterChef com anúncio do ganhador de
2016

Fonte: perfil oficial do MasterChef Brasil no Facebook

Como nesta edição o programa alterou a forma como as linguagens do
ao vivo e do gravado, deixando claro cada um dos momentos, encontramos
inclusive um comentário que elogia a montagem do programa (Figura 79).
Figura 79 - Comentário de telespectador na publicação que anunciou o vencedor
de 2016

Fonte: perfil oficial do MasterChef Brasil no Facebook

Comparando o número de interações com os posts, em 2015 temos um
número maior de comentários (8,3 mil x 1,9 mil). No entanto, em 2016 o
número de curtidas é superior (92 mil x 43 mil).
A partir da análise dos recursos das redes sociais, podemos observar
que além das interações propostas pelo MasterChef Brasil a internet também é
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um canal para os telespectadores declararem suas opiniões, sejam elas
positivas ou negativas, sem que haja um controle por parte do programa.
No caso do MasterChef Brasil, assim como em outros países onde a
franquia é exibida, o sucesso do programa nas das redes sociais é
incontestável. Comparando as duas finais, percebemos que o programa utilizou
praticamente as mesmas estratégias para estimular o público nas redes
sociais. No entanto, assim como verificamos narrativas televisivas diferentes,
analisando as duas finais, a repercussão gerada nas redes sociais também foi
alterada, já que a televisão é a mídia regente do programa.
Por outro lado, não é só na televisão que os espectadores do programa
acompanham o fluxo do programa. Para um experiência completa eles
precisam estar atentos a todos os detalhes da tela da TV, agora fragmentada,
além de poderem acompanhar o MasterChef também nas redes sociais.
A partir do que está acontecendo na tela da TV, o programa prepara as
ações que vão ao ar nas redes sociais. Seja através dos exemplos já citados
de interações propostas pelo programa, ou através dos comentários gerados
pelos telespectadores nas redes sociais. De toda forma, é preciso acompanhar
a narrativa televisiva para compreender as narrativas do programa tanto para
veiculação na TV quanto para repercussão em ambientes diversos da internet.
No caso do MasterChef, o sucesso do programa nas redes sociais,
principalmente no Twitter, não depende da linguagem televisiva utilizada, já
que, por estar dentro de uma programação, o programa possibilita que muitos
telespectadores assistam no mesmo momento ao programa, facilitando e
fortalecendo o envolvimento dos telespectadores com o conteúdo. É neste
sentido que Fechine (2014) acredita que as redes sociais e a Social TV
fortalecem a programação.
Analisando o perfil do MasterChef Brasil no Twitter, na final de 2016,
podemos perceber os cruzamentos feitos entre as narrativas, da televisão e da
internet, durante a exibição do programa, que realizou 65 postagens durante a
exibição da final. O fluxo do Twitter complementou o fluxo da televisão, visto
que, além das postagens simultâneas com o programa, o MasterChef também
utilizou o Periscope para fazer transmissões ao vivo, via streaming, no
momento dos intervalos comerciais.
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Sendo assim, mesmo quando o fluxo televisivo era interrompido pelos
comerciais, os telespectadores podiam continuar acompanhando o que estava
acontecendo no programa através da internet.
Neste sentido, a construção das narrativas do programa se deu de forma
conjunta, a internet complementando o que estava sendo visto na tela da
televisão e o que estava ocorrendo na TV se desdobrando na internet a partir
das interações entre os espectadores do programa. Apesar de se tratar do
mesmo conteúdo, o programa levou em conta que os públicos que o
consomem nos múltiplos dispositivos que ele está disponível são diferentes,
respeitando as particularidades de cada audiência e propondo interações
pertinentes.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificar as singularidades do MasterChef Brasil e reconhecer as
mudanças que estão acontecendo no sistema televisivo foi uma experiência
enriquecedora. A partir do estudo exploratório realizado sobre o programa,
analisando aspectos globais e locais da franquia, do referencial teórico utilizado
e do recorte das duas finais, foi possível observar mudanças significativas que
a produção dos conteúdos televisivos vem passando no Brasil. Apesar do
programa ser sucesso em grande parte dos países onde é exibido, são
necessárias adaptações e aperfeiçoamentos na produção bem como nos
convites à interatividade propostos pela narrativa televisiva aos espectadores,
levando em consideração as audiências que o consomem.
A partir do problema de pesquisa proposto, que era compreender como
foram construídas as narrativas do MasterChef Brasil na TV e na internet,
trabalhamos com as finais de 2015 e de 2016 analisando como o programa
utilizou os recursos da linguagem televisiva e como nesse cenário de
convergência, este incorporou recursos das redes sociais na narrativa do
programa. A revisão bibliográfica foi de extrema importância, visto que nos
trouxe argumentos para pensarmos a experiência do programa e compreender
aspectos relacionados à reconfiguração que a televisão está passando.
Como resultado, percebemos um aperfeiçoamento principalmente no
que diz respeito a produção do programa no Brasil, em 2016. A partir da
narrativa televisiva, descrita e analisada detalhadamente por meio das
decupagens de vídeo realizadas, conseguimos identificar os aspectos
relacionados à construção da narrativa audiovisual do programa. Para a análise
dos recursos das redes sociais, coletamos as publicações realizadas pelo perfil
oficial do Twitter do programa, referentes aos episódios finais, bem como os
posts de revelação dos resultados das finais no Facebook do MasterChef
Brasil. Para complementar a análise utilizamos também informações
disponíveis no website do programa.
Neste

sentido,

apesar

das

duas

finais

apresentarem

muitas

semelhanças, já que tiveram propostas comuns de prova, além dos mesmos
jurados e a utilização dos mesmos cenários, notamos diferenças na forma
como a narrativa do programa foi estruturada. Entre as mudanças identificadas

104
está a forma como o programa utilizou as linguagens do ao vivo e do gravado,
além de diferenças no modo como as provas foram executadas.
A partir da aproximação das duas narrativas também percebemos
modificações (i) nos cenários, como a mudança das cores predominantes nos
estúdios, (ii) na produção, já que as edições possuem construções audiovisuais
diferentes no que diz respeito a direção de fotografia das cenas e (iii)
alterações na forma como os solilóquios foram utilizados nas duas edições.
Todas estas alterações tornaram a edição de 2016 mais dinâmica e
harmoniosa se comparada a de 2015.
No que diz respeito à narrativa do programa na internet, percebemos
que nas duas finais as estratégias adotadas pelo MasterChef Brasil foram
similares: o programa utilizou o contador de tweets, propôs hashtags que
serviram como base para as votações e para os comentários do Twitter
inseridos na tela da TV, contou com a presença de influenciadores digitais no
estúdio e elaborou conteúdos complementares, como receitas e vídeos. Em
2016 podemos perceber também que a construção dos conteúdos postados no
perfil do Twitter do programa estava sincronizada com o que estava
acontecendo na TV, já que além da replicação dos principais acontecimentos
também haviam conteúdos pensados especialmente para os comerciais, como
as transmissões no Periscope. Nos dois anos podemos perceber aspectos da
Social TV na forma como as audiências consomem e se engajam com o
programa.
No entanto, como reflexo das alterações na produção televisiva,
identificamos diferenças na repercussão do programa nas redes sociais. Em
2015, o vazamento do resultado da final, assim como a mescla de ao vivo e
gravado, sem uma separação clara, utilizadas pelo programa geraram uma
repercussão negativa nas redes. Em 2016, como o programa não teve
problemas com a divulgação antecipada do resultado e, além disso, adotou
uma construção diferente no que diz respeito a utilização das linguagens
televisivas, a repercussão nas redes sociais foi diferente.
É claro que, por se tratar de uma competição, a repercussão das finais
por parte das audiências também vai ser influenciada pelo resultado do jogo.
Sendo assim, é importante ressaltar que em 2015 a ganhadora do programa
não era a favorita do público, enquanto em 2016 grande parte dos
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telespectadores torcia pelo ganhador, aspectos importantes que contribuíram
para uma repercussão negativa em 2015 e positiva em 2016.
Neste aspecto, consideramos uma limitação da pesquisa a inviabilidade
de um estudo mais aprofundado sobre a repercussão do programa nas redes
sociais, principalmente no Twitter, tendo em vista o curto tempo que tínhamos
disponíveis para desenvolvimento dessa monografia.
Tendo em vista o atual cenário midiático no Brasil, no qual a televisão é
muito presente e alcança grandes audiências, espera-se que este trabalho
contribua para a área da Comunicação, colaborando para o debate sobre o “fim
da televisão” e as novas formas de produzir e consumir TV, bastante
evidenciadas pela experiência do MasterChef Brasil.
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