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1 PRÉ-PRODUÇÃO1 PRÉ-PRODUÇÃO

Na pré-produção8, estágio inicial de um projeto audiovi-
sual, a equipe inicia o trabalho a partir de uma ideia. Tudo que for 
necessário para que o projeto ocorra de modo adequado deve ser 
providenciado. Trata-se, assim, de uma fase anterior às filmagens 
(PENAFRIA, 2001), centrada no desenvolvimento do assunto que 
será abordado. Nesse momento, decidem-se elementos como a 
pesquisa sobre o tema, o perfil dos personagens ou entrevistados 
— a depender do produto em questão —, a criação da identidade 
visual e a elaboração de um cronograma, com datas e ações a se-
rem cumpridas, correspondente a uma parte do projeto executivo9. 

Em meio a esse processo, há também o agendamento 
das gravações e o acerto de demandas de ordem prática, como 
transporte, hospedagem e alimentação da equipe durante o pe-
ríodo de produção. A escolha dos componentes da equipe é, 
inclusive, crucial para o sucesso de um produto. É também nesta 
fase que se executa a escrita do pré-roteiro ou do roteiro comple-
to, sendo essa escolha determinada pelo tipo de projeto em de-
senvolvimento, seja uma obra ficcional, seja um documentário. 

Embora as etapas de pré-produção desempenhem fun-
ção primordial para um trabalho audiovisual, é importante con-
siderar que é na interdependência entre as fases de produção 
que reside o segredo de uma obra de qualidade. O planejamen-
to bem conduzido proporciona uma gravação satisfatória e per-
mite a concretização da ideia no processo de pós-produção. 

8  SALLES, Felipe. Etapas da produção. In: Apostila de cinematografi a. Disponível em: 
<http://goo.gl/zWk9Bn>. Acesso em: 26 ago. 2013. 
9  Projeto que reúne as informações referentes ao tema, objetivos, justifi cativa, sinopse, 
argumento, orçamento, cronograma e cotas de investimento, geralmente apresentado a pa-
trocinadores e apoiadores em potencial. A produção executiva também é responsável pela 
captação e gerenciamento de recursos fi nanceiros, bem como pela supervisão geral dos 
aspectos legais e burocráticos de uma produção. 
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A fim de atingir os objetivos propostos, o projeto Pro-
grame-se realizou todos os estágios típicos do período de pré
-produção. 

1.1 A ideia

Os realizadores sempre tiveram muito interesse nas te-
máticas ligadas à televisão. Percebendo-se, então, as modifica-
ções pelas quais a TV tem passado, com a ampliação das possi-
bilidades de interação com o público, iniciou-se um estudo no 
fim de 2014. A princípio, a atenção dirigiu-se para o conceito de 
narrativa transmídia, que será desdobrado em tópicos específi-
cos desta obra.

Por se tratar de um aspecto de um universo ainda mais 
complexo, que é a convergência das mídias, uma análise como 
essa teria que discutir também, ao menos parcialmente, fenôme-
nos diversos, como a segunda tela, a social TV, entre outros. O 
gênero escolhido para dar conta dessa discussão foi o documen-
tário, uma vez que a representação ficcional poderia não contem-
plar apropriadamente certas discussões, dada as limitações teóri-
cas, práticas e temporais de um trabalho de conclusão de curso. 

Assim, em janeiro de 2015, decidiu-se produzir um do-
cumentário cujo fio da meada seria um grupo de entrevistas rea-
lizadas com profissionais envolvidos em cadeias produtivas da 
televisão nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O desloca-
mento para outros estados e cidades justificou-se pela necessida-
de de ouvir o ponto de vista de quem trabalha diretamente com 
TV nas principais emissoras e produtoras do país, responsáveis 
por experiências audiovisuais mais divulgadas e representativas 
dos fenômenos aqui discutidos. 

Ao longo do processo, a equipe decidiu ampliar a esfera 
de atuação do projeto e experimentar a aplicabilidade do conceito 
de transmídia, transformando-o em uma proposta transmidiática, 
centrada na produção de um documentário, um programa on-line 
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composto por uma websérie de dez episódios e um e-book. Des-
se modo, seria possível traçar com mais precisão as características 
da televisão contemporânea e futura, promovendo, assim, um es-
tudo teórico-prático sobre o impacto da convergência midiática 
na televisão brasileira. 

1.2 A pesquisa: principais conceitos

Foi realizada, inicialmente, uma pesquisa bibliográfi-
ca qualitativa, objetivando a cobertura de temas ligados à con-
vergência, à emergência das mídias sociais e à interatividade 
entre produtores e consumidores. A cultura da convergência é 
aqui entendida como um fenômeno decorrente da transforma-
ção cultural e tecnológica, proporcionada pela relação entre as 
chamadas “novas” e “velhas” mídias (JENKINS, 2009), e o fluxo 
de conteúdo veiculado nas diversas plataformas midiáticas, que 
tem proporcionado um diálogo maior entre os diversos meios de 
comunicação, como o rádio, a televisão e a internet. 

No âmbito da teoria dos meios, representada por Ker-
ckhove (1997), a televisão concretiza a convergência por conta 
da grande oferta de opções interativas, que vão desde o contro-
le remoto à gravação e produção de vídeos, passando pela vi-
deoconferência. A realidade atual já evidencia novos caminhos, 
como a programação personalizada dos telespectadores, que se 
agrupam em audiências segmentadas. 

Um dos elementos típicos da cultura da convergência é 
a narrativa transmídia (JENKINS, 2009) compreendida como uma 
história que se desdobra em várias mídias. Nesse tipo de projeto, 
as estratégias de produção e distribuição de conteúdo valorizam a 
condição da audiência como produtora de conteúdo, criando vín-
culos narrativos com os produtos. Há, assim, a formação de uma 
cultura participativa (JENKINS, 2009; 2014), a partir da qual os 
espectadores têm mudado de comportamento diante das mídias, 
assim como buscam participar mais ativamente das produções 
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audiovisuais, a partir de uma relação marcada pelo engajamento 
induzido ou espontâneo. Vive-se, assim, uma etapa de transição 
de um modelo de transmissão unidirecional para uma forma de 
participação com múltiplas telas e muitas possibilidades de esco-
lha nos atos de consumo de mídias. 

No que compete à interatividade, optamos pela defini-
ção encontrada em Primo (2007), tendo em vista a aproximação 
do conceito com os objetivos do trabalho. Segundo o autor, a 
interatividade está voltada para a relação menos unidirecional 
entre o emissor, a mensagem e o usuário, que deixa de ser mero 
receptor e passa a participar do processo comunicacional de 
modo enfático. Variadas, as formas interativas são compreendi-
das a partir do relacionamento entre os interagentes — os parti-
cipantes da interação mediada pelo computador. 

Quanto à interação entre a TV e seu público, Machado 
(2001; 2014) propõe o surgimento de uma categoria denomi-
nada interator, que, diferentemente do espectador tradicional, 
participa dos ambientes de interação e exige experiências com 
maiores níveis de mobilidade, como a composição da sua pró-
pria grade de programação e a criação de maneiras particulares 
de interlocução com os conteúdos. Gera-se, assim, um ciclo de 
retroalimentação, conhecido como feedback. Também estuda-
do por Martino (2014), o feedback é visto como um mecanismo 
de resposta do público diante dos conteúdos que lhe são apre-
sentados. Ainda sobre interação, recorremos a Lemos (1997), 
que discorre sobre os tipos e níveis de interatividade, e a Montez 
(2005), que aplica essa discussão ao universo televisivo. John-
son (2001), por sua vez, analisa a importância da interface, vista 
como uma espécie de tradutor que estabelece a medição entre 
usuário e máquina. 

Observa-se também que os níveis contemporâneos de 
interação são diferentes, haja vista que muitos já assistem à TV 
ao mesmo tempo em que acessam o celular e o computador, na 
prática denominada de social TV (PROUX; SHEPATIN, 2012), 
evidência da relação que há entre a televisão e as múltiplas plata-
formas midiáticas. Esse desvio de atenção, na hora das postagens, 
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pode causar um efeito de distanciamento. Daí o fato de algumas 
emissoras já desenvolverem aplicativos específicos que buscam 
manter a audiência engajada na atração exibida, com uma camada 
paralela de conteúdo, definida por Proux e Shepatin (2012) como 
second screen (em português: “segunda tela”). A experiência da 
segunda tela é semelhante ao zapping (MARQUIONI, 2014), o 
ato de mudar de canal nos intervalos ou quando as atrações per-
dem o ritmo e desinteressam o telespectador. 

Castells (2002) também destaca o caráter transformador 
e revolucionário da convergência tecnológica, que tem modifi-
cado o relacionamento do público com os meios de comunica-
ção. Embora reconheça o impacto social da televisão, o autor 
defende que as “novas” tecnologias absorvem as práticas ante-
riores e as ressignificam, ampliando a dimensão das expressões 
culturais e criando redes de interação. Santaella (2003) também 
discute a revisão do conceito de público passivo e questiona os 
limites do fluxo unidirecional da TV. Nesse sentido, a progra-
mação costumeiramente linear, em formato de broadcasting10, 
vai dando espaço para grupos segmentados em um fluxo de nar-
rowcasting, isto é, mais voltado para públicos específicos. Essa 
característica de programação segmentada, que ganhou fôlego 
com o crescimento dos canais de TV por assinatura na década 
de 1990, no Brasil, tornou-se mais produtiva a partir da popula-
rização dos serviços de vídeo on demand11.  

Lévy (1996; 1999; 2004), por sua vez, apresenta os 
elementos básicos da cibercultura, composta pelas práticas dos 
sujeitos conectados que interagem pela rede de computadores. 
Fazem parte desse cenário as memórias e informações compar-
tilhadas pelas pessoas conectadas, os programas e instruções 
referentes ao computador, as interfaces que permitem intera-
ções e acesso a dados, e a codificação digital. O autor também 

10  Transmissão comum utilizada pelas grandes emissoras, marcada por um fl uxo de mão 
única, direcionado a um grande público. 
11  VOD (Vídeo on Demand): serviço, pago ou gratuito, que permite ao usuário o acesso 
virtual a conteúdos audiovisuais, na hora desejada, por meio da televisão ou de outros dis-
positivos eletrônicos.  
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conceitua o ciberespaço, uma rede de interconexão digital que 
permite a interação entre computadores e usuários, potencial-
mente formadores da inteligência coletiva, isto é, o conjunto de 
conhecimentos compartilhados por meio da interação entre os 
indivíduos pertencentes à comunidade virtual.

A pesquisa também teve como base Scolari (2008; 
2014), estudioso das teorias da hipermediação e da transmidiati-
zação, que, depois de analisar as fases anteriores da televisão12, 
identificou uma terceira fase da TV, cunhada como “hipertele-
visão” e marcada por fatores específicos, como as novas formas 
de interação entre o público, os conteúdos e as mídias digitais, 
delimitadoras de um novo paradigma. 

Keen (2009) contribui para os debates ao levantar ques-
tionamentos acerca do lugar dos comerciais, quando o indiví-
duo passa a assistir aos programas onde e quando bem entende. 
Burgess e Green (2009), ao tratarem dessas transformações, tra-
zem à tona a importância do YouTube e a sua relevância cultural 
e econômica, que viabilizou mudanças na mídia e no acesso ao 
conhecimento, com participação mais direta dos consumidores.

Canclini (2008), no campo das pesquisas sobre a globa-
lização, também destaca o impacto da convergência nos meios 
de comunicação e nos relacionamentos entre os indivíduos. 
Como a postura do público contemporâneo tem se transforma-
do, torna-se difícil enquadrar as audiências em estudos homo-
geneizantes. A convergência é responsável, assim, por reconfi-
gurar o acesso aos bens culturais, a partir do momento em que 
rádio, TV, música, leitura e internet ficam mais confluentes e 
hibridamente complementados. 

12  Tourinho (2012) destaca a contribuição de Umberto Eco (1986) para a conceituação 
das duas primeiras fases da televisão. A “paleotelevisão”, datada entre 1950 e 1970, é con-
centrada no modelo de monopólio, com domínio do Estado. Controlada pelo governo, é 
uma TV sem aproximação com o público e alto teor pedagógico. As pessoas viam a televi-
são como uma “janela” para o que acontecia no mundo. Já a “neotelevisão” corresponde ao 
período de 1970 até o fi m dos anos 1980 e tem como grande marca a desregulamentação 
do setor, o funcionamento de um sistema misto (público e privado) e uma oferta maior de 
canais de TV. 
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Em Fechine (2014a) e em Machado e Vélez (2014), há 
ainda discussões acerca da crise dos meios de comunicação de 
massa, dos fenômenos da cultura participativa e sobre o possí-
vel fim da TV, ou mais propriamente, sobre as transformações 
geradas pelos novos hábitos do público e pelas possibilidades 
ofertadas por outras mídias. 

A fim de compreender outros aspectos dos conceitos e 
fenômenos supracitados, recomendamos a leitura do quarto ca-
pítulo deste livro, que apresenta o guia conceitual fundamenta-
dor de toda a produção do projeto Programe-se. Por meio dele, 
é possível ter acesso a definições mais ampliadas e a indicações 
de autores e leituras básicas sobre cada tema. 

  

1.3 O nome 

O título “Programe-se” provoca a ideia de que é preciso 
programar-se para a TV que está surgindo, a partir da análise de 
realidades, tendências e perspectivas. Também há uma referên-
cia à programação, com a reflexão acerca da habilidade de o 
telespectador programar e ver o que deseja no momento esco-
lhido. Essas alternativas de interação, viabilizadas pela evolução 
das mídias e dos aparatos tecnológicos, questionam as estruturas 
tradicionais da televisão, sustentadas na lógica da grade de pro-
gramação. 

Entende-se que ainda há uma parcela da população que 
não tem acesso a muitos desses recursos. No entanto, o impacto 
provocado pelas múltiplas telas tem gerado a necessidade de se 
refletir sobre o papel da TV na contemporaneidade. Ao usar o 
imperativo, “Programe-se” convida o público a refletir sobre a 
contemporaneidade e o porvir da televisão. Não há, todavia, o 
desejo de proporcionar respostas prontas, mas, sim, de fomentar 
debates acerca de um meio de comunicação tão importante. 
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1.4 O caráter transmidiático 

Por se tratar de um conceito complexo na área da co-
municação, a narrativa transmídia tem sido objeto de estudo e 
análise de diversos produtores de conteúdo. Para este projeto, 
utilizou-se a definição de Henry Jenkins (2009, p. 138):

Uma história transmídia desenrola-se através de 
múltiplas plataformas de mídia, com cada novo 
texto contribuindo de maneira distinta e valiosa 
para o todo. Na forma ideal de narrativa transmí-
dia, cada meio faz o que faz de melhor — a fim de 
que uma história possa ser introduzida num filme, 
ser expandida pela televisão, romances e quadri-
nhos; seu universo possa ser explorado em games 
ou experimentado como atração de um parque de 
diversões.

Nesse sentido, o projeto Programe-se se desdobra, ba-
sicamente, em três mídias: um documentário, um programa on
-line e um e-book. Cada produto é independente, ampliando, 
assim, a experiência do público, visto que as discussões de uma 
mídia são complementadas pelas outras. Jenkins (2009) afirma 
que a narrativa transmidiática é uma resposta estética à conver-
gência das mídias. Os leitores, espectadores e fãs têm a chance 
de juntarem peças e construírem a história conforme cada mídia 
desenrola sua narrativa. A autonomia de cada meio deve ser 
bem marcada, uma vez que a redundância é um elemento que 
dificulta ou até mesmo anula o engajamento. Uma das principais 
referências brasileiras de narrativa transmídia, do ponto de vista 
estrutural, é a série Latitudes (2013), do diretor Felipe Braga13. 
No capítulo quatro desta obra, há uma definição mais ampliada 
do conceito de transmídia. 

13  A série se desdobrou em três mídias: internet, TV e cinema, com conteúdos específi cos 
para cada meio. 
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1.4.1 Documentário 

O documentário é considerado a “nave-mãe” (JENKINS 
apud NAVARRO, 2010) do projeto Programe-se por se tratar do 
núcleo central da narrativa.  Nele, os pontos de vista de profissio-
nais da TV sobre o impacto da convergência na televisão brasileira 
são os elementos norteadores. Na ótica de Penafria (2001), a estru-
tura dramática de um documentário implica na ação de persona-
gens em um dado espaço e tempo. É necessário saber contar uma 
história de um modo lógico e coerente, em uma sequência que 
favoreça o desenvolvimento de um conflito. Para isso, durante a pré
-produção de um documentário, é preciso encontrar as motivações 
e os interesses dos realizadores para a discussão de dada temática. 

Parte-se, assim, de uma pesquisa aprofundada que, en-
tre outras funções, vai permitir a criação da abordagem que será 
realizada no documentário. A intervenção na realidade, provo-
cada pelo documentarista, amplia as visões de mundo sobre um 
problema. Como define Salles (2005), o documentário é sempre 
uma forma de se relacionar com um tema, que implica um olhar 
assertivo dirigido aos espectadores. 

Sobre essas asserções, Ramos (2008) afirma que os 
enunciados criados pelo documentarista são resultado do estilo 
e da intenção da narrativa, que vai implicar na interpretação do 
público. O documentário é visto, assim, como asserções sobre o 
mundo, mediadas por imagens, sons, recursos gráficos e outros 
elementos que permitam compreender melhor a “intensidade” 
do mundo a partir do tema discutido. De todo modo, deve-se 
ressaltar a força da história, que deve ser visual e não meramente 
conceitual (BERNARD, 2008). 

Embora a informação seja importante, o documentário 
também deve surpreender e, por vezes, desafiar o público. As-
sim, Bernard (2008) entende o “fio condutor” como o principal 
elemento direcionador de um documentário, que pode ser con-
duzido por personagens ou por questões. Dada a complexidade 
do tema de Programe-se, a história é construída a partir de pro-
blematizações acerca dos assuntos abordados. 
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Puccini (2009) defende a importância da criação de um 
roteiro desde o estágio inicial de produção, a despeito de enten-
der que a montagem é o processo de conclusão do roteiro. De 
todo modo, na pré-produção, a pesquisa, a escrita do argumento 
e o pré-roteiro são de fundamental importância. Lucena (2012) 
também afirma que, nesse estágio, parte-se para a escrita da si-
nopse e do argumento. Em Programe-se, todos os estágios foram 
respeitados e, após longos meses de pesquisas, optou-se pela 
produção de um documentário de tipo participativo. 

Nichols (2005) apresenta a ideia de que há modos dife-
rentes de se narrar uma história por meio do documentário, e é 
a forma que vai transmitir a sensação do que se pretende contar. 
Programe-se é um documentário participativo porque, embora 
não enfatize por completo a experiência do cineasta, tem na 
entrevista o seu elemento primordial, o que o autor expõe como 
uma variação do modo participativo, uma vez que as entrevistas 
serão a principal via de acesso do público ao tema, com a me-
diação do documentarista. O ponto de vista do cineasta, nesse 
caso, é materializado pela conexão entre as vozes participantes 
do material.

Nesse momento da pré-produção, partiu-se para a ela-
boração do roteiro prévio. Foi decidido que as entrevistas seriam 
obtidas por meio dos depoimentos de profissionais dos canais 
de TV, agências e produtoras, que trabalham em cadeias de pro-
dução do circuito Rio-São Paulo. Optou-se também pelo méto-
do de entrevistas individuais. 

A pesquisa sobre os personagens começou no final de 
março e foi até o início de julho de 2015. A busca era por vozes 
representativas do cenário televisivo brasileiro, tanto em emis-
soras quanto em produtoras. Assim, partiu-se para a etapa de 
telefonemas e trocas de e-mails com os entrevistados em poten-
cial. Depois de elaborada uma lista com os nomes, iniciaram-se 
os contatos. A maior parte das respostas obtidas foi positiva. Em 
maio, já havíamos confirmado as participações de profissionais 
da agência de publicidade NBS (RJ), da Rede Record, da Rede 
TV! e do Canal Futura. 



43
Pr

og
ra

m
e-

se

A Rede Globo solicitou, em maio, o envio do formulá-
rio de solicitação de pesquisa (ANEXO 3) para o projeto Globo 
Universidade, responsável por mediar a comunicação entre es-
tudantes e os profissionais da emissora. Após a análise, o projeto 
foi aprovado e, ao longo do fim de junho e do início de julho, 
as entrevistas foram marcadas. O Sistema Brasileiro de Televisão 
(SBT) foi a única emissora — entre as cinco de maior audiência 
na TV aberta — que não colaborou com o projeto, embora te-
nham sido feitas várias tentativas de marcação de entrevistas. A 
necessidade de fechamento dos entrevistados oficiais fez com 
que descartássemos a participação do canal. A TV Bandeirantes 
(Band) também não respondeu positivamente à proposta; entre-
tanto, o contato direto com o jornalista Ricardo Boechat, no iní-
cio de julho, por e-mail, garantiu a sua participação. 

Em junho e no início de julho, foram firmadas as parce-
rias das produtoras Conspiração, Matrioska Filmes e Modo Ope-
rante Produções, no Rio de Janeiro. No Rio, também foi esco-
lhido o representante esportivo do documentário, o canal ESPN, 
que se interessou pelo projeto e cedeu um profissional para as 
entrevistas. Em São Paulo, no início de julho, foram acertadas 
outras participações: o apresentador Leo Madeira, intermediado 
pela agência Liv Produções; a Bossa Nova Films, que indicou 
um diretor para a entrevista; o canal Fox Brasil e o Museu da 
TV. Todas as abordagens com os entrevistados foram mediadas 
também pelo envio do projeto executivo (APÊNDICE B). 

Assim, no início de julho de 2015, já estava tudo acer-
tado quanto à equipe oficial, os locais de hospedagem e o trans-
porte em cada cidade, o orçamento final e todas as outras pro-
vidências da pré-produção. O período estabelecido para a gra-
vação foram as duas últimas semanas de julho, datas escolhidas 
por coincidirem com o período de férias da UESC, conforme o 
primeiro calendário oficial do ano.
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1.4.2 Programa On-line

Tendo em vista o caráter transmidiático do projeto Pro-
grame-se, foi preciso desenvolver novas plataformas e formatos 
para contar a história intentada pela proposta. Nesse sentido, 
desenvolveu-se a ideia da criação de um formato on-line, que 
acrescentaria elementos e ampliaria as discussões levantadas 
pelo documentário. É importante salientar que cada mídia uti-
lizada em um projeto transmídia tem sua peculiaridade em ter-
mos de linguagem, daí a necessidade de marcar enfaticamente 
aspectos estéticos e narrativos.

O programa apresenta traços de uma websérie (RAMOS; 
NEVES, 2015; ZANETTI; SILVA; GALANTE, 2014), apropriação 
da narrativa seriada televisiva pela plataforma digital. Com du-
ração habitual entre três e dez minutos, trata-se de um formato 
típico da internet. Há semelhanças estruturais com as séries de 
TV, que fazem parte do gênero entretenimento, conforme espe-
cifica Souza (2004), e utilizam, geralmente, o formato episódio. 

No estudo das narrativas televisivas, Machado (2000) 
pontua que a serialidade é um traço padrão da televisão, uma 
vez que esse tipo de narrativa fideliza o público e contribui para 
o preenchimento da grade de programação. O autor também 
destaca os três tipos básicos de narrativa seriada: narrativa única 
e linear — que se sucede em capítulos; emissões completas e 
autônomas — com repetição, em cada episódio, dos persona-
gens e das situações narrativas; e, por fim, um terceiro tipo de 
serialidade, marcado pela manutenção de uma unidade temáti-
ca, mas com a troca de todos os personagens e situações a cada 
novo episódio. A narrativa de Programe-se on-line se enquadra 
no segundo tipo, uma vez que os personagens e as principais si-
tuações dramáticas são mantidos, com episódios independentes.  

Na internet, as séries renovam as estratégias narrativas 
por meio da interatividade e de outros recursos, como a possibi-
lidade de assistir a todo conteúdo de uma vez só, quando os epi-
sódios são disponibilizados, e também a oportunidade de aferir 
a audiência de modo mais imediato com o cálculo dos views 
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(visualização dos vídeos) e o comentário dos internautas sobre o 
conteúdo. Há também uma liberdade de criação em termos de 
linguagem e formato, o que permite um maior grau de experi-
mentação estética, quando comparadas com a TV. 

A pré-produção da versão on-line de Programe-se foi 
iniciada no mês de setembro de 2015, após as gravações das 
entrevistas. Os realizadores do projeto optaram por criar um 
programa com trechos inéditos das entrevistas feitas para o do-
cumentário. A websérie também é sustentada em um tom ficcio-
nal. As situações representadas pelo casal de apresentadores são 
o núcleo narrativo, intercaladas com as entrevistas. A pré-produ-
ção se estendeu até a primeira quinzena de outubro. 

A linguagem de Programe-se On-line se aproxima de 
uma sitcom14, no sentido de apresentar situações do cotidiano por 
meio da dramatização. No entanto, não se tem histórias conven-
cionais, com início, meio e fim encenados. O programa é apre-
sentado por um casal, que possui comportamentos distintos no 
que compete ao relacionamento com os programas de televisão. 

O personagem masculino, interpretado por Thierry Brito, 
é um telespectador mais tradicional, acostumado a acompanhar 
a grade de programação de um modo mais linear. A personagem 
feminina, que coube a Brisa Aziz, é uma espectadora com carac-
terísticas mais contemporâneas, como o hábito de ver conteúdos 
audiovisuais pela internet e em outros dispositivos. O casal de 
apresentadores comanda cada episódio da sala de TV, discutindo 
e refletindo sobre as transformações no modo de ver e fazer os 
produtos televisivos. Em cada episódio, eles discutem o tema em 
foco e tentam compartilhar suas experiências e gostos pessoais. 

No estágio de pré-produção, foram escritos os roteiros 
(APÊNDICE A), com as falas de todos os apresentadores e os 
conteúdos das entrevistas integrantes de cada programa. Ao lon-
go de três semanas, o processo de escrita aconteceu em paralelo 

14  Do inglês “sitcom”, abreviação de “situation comedy”, isto é, uma narrativa de humor 
centrada em situações típicas do cotidiano. 
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com encontros e ensaios com os apresentadores. Nesse planeja-
mento, foi decidido que o programa, do ponto de vista estrutu-
ral, seria dividido em dez episódios, cada um com uma temática 
ligada ao universo televisivo: TV aberta, telejornalismo, entrete-
nimento, esporte, telenovela, série, TV fechada, documentário, 
publicidade e internet. A intenção sempre foi manter o caráter 
conceitual de cada tema abordado, sem exagerar no didatismo, 
equilibrando informação e entretenimento.

1.4.3 E-book

O e-book (do inglês “electronic book”) é um formato 
de livro eletrônico disponibilizado em plataformas virtuais. No 
que compete ao projeto Programe-se, o e-book corresponde à 
terceira ponta da tríade na qual se sustenta o trabalho. O livro 
é centrado nos conceitos teóricos que fundamentam o projeto, 
ou seja, a ampliação de experiência e conteúdo proporcionada 
é consolidada com a explicação mais aprofundada de assuntos 
discutidos no documentário e no programa.

Na pré-produção, realizada da segunda quinzena de se-
tembro até a primeira quinzena de outubro, foram definidos os 
parâmetros. Assim, os eixos norteadores e os autores utilizados 
são os seguintes: 

• Cibercultura (LÉVY, 1996; 1999; 2004; SANTAELLA, 
2003);

• Interatividade (LEMOS, 1997; LÉVY, 1999; PRIMO, 
2007; MONTEZ, 2005; JENKINS, 2009); 

• Interface (LÉVY, 1996; 2004; LEMOS, 1997; 
JOHNSON, 2001; SANTAELLA, 2003; SCOLARI, 
2014);

• Convergência (SANTAELLA, 2003; MONTEZ, 2005; 
JENKINS, 2009);
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• Vídeo on demand (SILVA; SILVA, 2013; CASTELLS, 
2002; CAPANEMA, 2009; CARLÓN, 2014; 
FECHINE, 2014a; JENKINS, 2014; LONDON, 2014; 
MACHADO, 2014);

• Cultura participativa (CARPENTIER, 2012; BURGESS; 
GREEN, 2009; JENKINS, 2009; 2014; FECHINE, 
2014b);

• Interator (MACHADO, 2001; 2014; PENAFRIA, 
2001; CAPANEMA, 2008; BURGESS; GREEN, 2009; 
SCOLARI, 2008; ARNAUD et al., 2011; FECHINE, 
2014b; JENKINS, 2009; 2014);

• Redes sociais (RECUERO, 2009; ARNAUD et al., 
2011; JENKINS, 2014, MARTINO, 2014);

• Segunda tela (KEEN, 2009; PROUX; SHEPATIN, 2012; 
FECHINE, 2014b; JENKINS, 2014; MARQUIONI, 
2014; SANTOS; NAHUZ, 2015);

• Social TV (PROUX; SHEPATIN, 2012; JENKINS, 2009; 
FECHINE, 2014b; SBARAI, 2013);

• Transmídia (JENKINS, 2009; ARNAUD et al., 2011; 
FECHINE, 2014b); e 

• Hipertelevisão (SCOLARI, 2008; 2014; TOURINHO, 
2012). 

Cada tema é enfatizado em um capítulo do livro, cujo 
formato se aproxima de um guia de programação. Semelhante a 
um glossário, os verbetes são fundamentados por meio de defi-
nições teóricas. 

Fortalecendo o perfil transmidiático da proposta de Pro-
grame-se, o livro traz uma ampliação das discussões dos forma-
tos audiovisuais. Direcionado especificamente para pesquisado-
res ou interessados nos estudos que fundamentaram a proposta, 
o e-book adiciona uma nova dimensão à experiência do projeto 
a partir de novas informações e referências.
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1.4.4 Redes sociais do projeto

Os perfis criados nas principais redes sociais utilizadas 
pelos brasileiros15 levaram em consideração a acessibilidade, o 
número de usuários, a visibilidade e os recursos disponíveis para 
divulgar conteúdos diversos sobre o projeto. Durante o processo 
de pré-produção, também foram iniciadas a divulgação e a inte-
ração nas redes sociais. A intenção foi apresentar e desenvolver 
a temática com os internautas por meio de postagens no site, 
canal no YouTube, Facebook16 e Instagram17. Nessa etapa, foi 
decidido o que comporia cada mídia ao longo das fases de pré
-produção, produção e pós-produção. 

O site18 foi definido como o portal informativo, com-
pilador dos principais detalhes da proposta: a apresentação e a 
descrição de cada produto, a sinopse e o blog — com notícias e 
diário de gravação. A intenção foi fornecer ao público uma me-
lhor compreensão da temática e informações mais específicas, 
como, por exemplo, o perfil dos entrevistados, as descrições so-
bre cada desdobramento do projeto, os apoiadores, entre outros 
elementos.

A página no Facebook19, por conta da abrangência de 
público, foi escolhida como a mídia mais importante. Assim, na 
pré-produção, foram programadas as diferentes campanhas de 

15  Os dados sobre as redes mais utilizadas no Brasil foram obtidos na Pesquisa Brasileira 
de Mídias (BRASIL, 2015), realizada pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal. 
16  Fundado por Mark Zuckerberg, em 2004, o Facebook é uma rede social que permite 
aos usuários a criação de perfi s, grupos e troca de mensagens e conteúdos digitais com 
outros integrantes da rede. Em 2012, foi considerada a maior rede social do mundo por ter 
alcançado a marca de dois bilhões de usuários. In: Facebook mostra o raio-x de 1 bilhão de 
usuários. Folha de São Paulo, São Paulo, 10 nov. 2012. Disponível em: <http://www1.folha.
uol.com.br/tec/2012/10/1163808-facebook-mostra-o-raio-x-de-1-bilhao-de-usuarios.sht-
ml>.  Acesso em: 25 out. 2015.
17  Rede social focada no compartilhamento de imagens e vídeos, o Instagram foi fundado 
por Kevin Systrom e Mike Krieger em 2010. Originalmente foi disponibilizado apenas para 
celulares, porém, a partir de 2012, foi possível acessá-lo por meio de computadores.
18  Programe-se. Disponível em: <http://programese.wix.com/ofi cial>. Desenvolvido na 
plataforma Wix, espaço para criação de sites gratuitos. Acesso em: 09 jan. 2016. 
19  PROGRAME-SE. Disponível em: <https://www.facebook.com/programesedoc/>. 
Acesso em: 09 jan. 2016.
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divulgação: a) no primeiro momento, informações sobre o tema 
em discussão, por meio de vídeos e imagens com curiosidades 
sobre o mundo da TV; b) na segunda etapa, os bastidores das 
gravações; c) na terceira fase, notícias e curiosidades sobre os te-
mas e os entrevistados, bem como a divulgação das marcas dos 
apoiadores; d) na quarta etapa, fotos e trechos emblemáticos de 
cada entrevista; e) na quinta etapa, novas informações sobre os 
bastidores das gravações; f) na sexta, vídeos em formato curto, 
com trechos das entrevistas e chamadas; g) na sétima etapa, o 
making-of e o trailer do projeto; h) na oitava etapa, a veiculação 
semanal de episódios do Programa On-line. A nona e última das 
etapas ficou definida como o acompanhamento do processo de 
circulação do documentário em eventos acadêmicos e festivais.

Para o perfil no Instagram20, foi decidido que o público 
teria acesso a fotos da equipe com os convidados, bem como 
registros mais detalhados de gravação e outras etapas de produ-
ção. Como conteúdo exclusivo dessa rede, destacam-se as curio-
sidades sobre o mundo da TV, compartilhadas a partir de fotos 
com pequenas legendas.

 Já o canal no YouTube21, além de promover a circu-
lação de teasers22, foi pensado como a plataforma on-line para 
circulação de conteúdos audiovisuais exclusivos, como as cha-
madas e trechos inéditos das gravações. Além disso, é o canal de 
escoamento da websérie.

20  PROGRAME-SE. Disponível em: <https://www.instagram.com/docprograme_se/>. 
Acesso em: 09 jan. 2016.
21  PROGRAME-SE. Disponível em: < https://goo.gl/eWD2IP>. Acesso em: 09 jan. 2016.
22  Do inglês “provocar” ou “provocante”, o teaser é um recurso de promoção que visa 
despertar a curiosidade do público em relação a um produto audiovisual por meio de um 
vídeo curto que chama atenção para uma marca, produto ou serviço sem necessariamente 
identifi cá-lo de modo explícito. In: MATTOS, Diogo. My creative fi eld. [Blog Internet]. 
Você sabe o que é teaser e a sua função na propaganda?. [S.l]: Diogo Mattos, 22 set. 2015. 
Disponível em: <http://diogosilvamattos.com/voce-sabe-o-que-e-teaser-e-sua-funcao-na
-propaganda/>. Acesso em: 7 nov. 2015. 
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1.5 Projeto executivo

Do ponto de vista do financiamento, o projeto, inicial-
mente, contou com investimentos próprios dos realizadores e, 
em paralelo, com apoios culturais de marcas regionais, que, em 
sua maioria, não contribuíram financeiramente, mas colabora-
ram com descontos na compra de produtos e contratação de ser-
viços  e com doações de materiais. Para conseguir esses apoios, 
foi criado um projeto executivo (APÊNDICE C) apresentado e 
discutido com apoiadores em potencial, a fim de que fossem 
estabelecidas parcerias. 

Um projeto de teor semelhante, mas com as devidas 
adaptações — a exclusão das cotas e das justificativas para os in-
vestimentos — foi enviado por e-mail aos profissionais convida-
dos para serem entrevistados. A criação de um projeto executivo 
justifica-se tanto por conta da necessidade de captação de recur-
sos, elemento indispensável no gerenciamento orçamentário de 
um projeto audiovisual, bem como por conta do contato que foi 
estabelecido, na pré-produção, com possíveis entrevistados. Daí 
o fato de o título e os objetivos terem sido definidos bem antes 
da finalização dos estudos, haja vista que o tempo dedicado às 
etapas de planejamento, organização da equipe e captação de 
recursos exigiu ações mais imediatas.

1.6 Equipe de produção 

A equipe do projeto foi formada com poucos integran-
tes, uma vez que as despesas gerais poderiam ficar ainda maio-
res caso o grupo envolvido fosse muito grande. A logística de 
produção também foi considerada, tendo em vista os desloca-
mentos entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e a necessidade de 
rapidez para não tornar incômodo o encontro com os entrevista-
dos. Projetos documentais contam, assim, com equipes de pou-
ca extensão, como destaca Penafria (2001). 
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 No início do processo, apenas Dilson Reis, Tainan Pian-
tavinha e Tcharly Briglia compuseram a equipe e se dividiram 
nas funções ligadas à produção. Dilson assumiu a identidade vi-
sual, Tainan focou nas questões referentes ao gerenciamento de 
páginas nas mídias sociais e na captação de recursos, e Tcharly 
foi o produtor geral. O pré-roteiro foi escrito por todos, em con-
junto, em um dos exemplos de que as funções foram cambiáveis 
e compartilhadas. 

Para o documentário, a equipe foi ampliada com a che-
gada do comunicólogo Victor Brasileiro, que assumiu a direção 
de fotografia e a supervisão técnica de áudio e imagem, auxilian-
do a equipe em tudo que compete às câmeras, enquadramentos, 
planos e captação de áudio. Uma das câmeras também foi ope-
rada por ele; as outras duas ficaram a cargo de Dilson e Tainan, 
esta responsável também pela captação do som direto. Tcharly 
esteve à frente da produção e da direção geral, sendo também o 
entrevistador. Para a gravação do documentário e do programa, 
os realizadores contaram com a assistência de produção da pu-
blicitária Olívia Prudente. 

Na gravação do programa, as câmeras foram operadas 
por Dilson e Tainan. Silvana Berilo, estudante de Comunicação 
Social da UESC, foi solicitada para auxiliar na assistência de pro-
dução e de arte, desempenhando, ao lado de Olívia, funções 
importantes para a articulação entre as outras áreas de produção. 

A equipe manteve-se a mesma no estágio de pós-produ-
ção, com as devidas adaptações. De todo modo, já era um acerto 
prévio que, na etapa final, Dilson, além de continuar o trabalho 
com a identidade visual, ficaria responsável pela computação 
gráfica. Tainan assumiria as funções de produção executiva, a 
fim de captar os recursos necessários à finalização do projeto, 
e Tcharly continuaria como diretor geral de todo o processo. 
Dilson e Tcharly também assumiram a edição e montagem, que 
teve novamente o apoio de Victor como finalizador. Victor, por 
sua vez, contou com a parceria de Danley Rodrigues para a edi-
ção de som e a composição da trilha musical.
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1.7 Referências narrativas 

Na pré-produção do documentário, foram buscadas refe-
rências audiovisuais que auxiliassem a definição da linguagem e da 
estrutura narrativa. Entre elas, destacam-se a série de TV No Estra-
nho Planeta dos Seres Audiovisuais, de Cao Hamburger (Canal Fu-
tura, 2008). A edição dinâmica, a entrevista com profissionais com 
experiência no mercado e o tom de humor serviram de referência 
inicial tanto para o programa quanto para o documentário. Outra 
referência foi o documentário Mercado de Notícias (2014), de Jor-
ge Furtado, por conta do estilo narrativo marcado pela divisão em 
blocos, com diversos temas ligados ao jornalismo. O recurso de uti-
lização de vários entrevistados teve como base também o projeto 
Sonhar TV23, que entrevistou profissionais das mais diversas áreas, 
analisando as possibilidades e potencialidades da televisão. 

Muitas semelhanças temáticas fizeram os realizadores 
se inspirarem também na série O Futuro da Televisão (Austrália, 
2012), do projeto Visão 2020 (2020 Vision), uma iniciativa da 
Think TV, indústria de emissoras australianas. A produção abor-
da questões enfatizadas no projeto, tais como: as novas tendên-
cias de programação, o futuro do mercado publicitário na TV, o 
poder maior das audiências, as experiências com múltiplas telas 
e as perspectivas para a televisão atual e futura. 

Uma das principais referências audiovisuais é o progra-
ma de entrevistas Ofício em Cena (Globo News, 2015). Nessa 
atração, profissionais da televisão compartilham as experiências 
próprias do ofício de ator, diretor, autor, entre outros. A lingua-
gem, o formato, os planos e enquadramentos utilizados no pro-
grama serviram como ponto de partida para a definição do rotei-
ro técnico do documentário. O programa Espelho, exibido pelo 
Canal Brasil desde 2006, também serviu de referência no que 
compete aos enquadramentos e planos. 

23  O Sonhar TV é um projeto que refl ete acerca de uma hipotética televisão dos sonhos, 
na ótica de diversos profi ssionais ligados ao mercado ou às pesquisas acadêmicas sobre a 
televisão brasileira. Os vídeos estão disponíveis no canal Sonhar TV, no YouTube. Disponí-
vel em: <https://www.youtube.com/user/SonharTV>. Acesso em: 04 mar. 2014. 
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Quanto ao programa on-line especificamente, a narrati-
va ganhou um tom próximo aos seriados de humor. A inspiração 
para o casal protagonista foi o seriado Os Normais (Rede Globo, 
2001-2003), de Fernanda Young e Alexandre Machado. A infor-
malidade do discurso e o entrosamento entre os dois apresenta-
dores também teve como referência o programa Top Top MTV 
(MTV Brasil, 2004-2010), embora os apresentadores de Progra-
me-se On-line não falem diretamente com a câmera.

1.8 Roteiro de perguntas

As perguntas de um projeto audiovisual sustentado na 
realização de entrevistas são elaboradas na fase de pré-produ-
ção. Essas questões correspondem ao guia central de cada gra-
vação e são vistas como parâmetros de todas as entrevistas, em-
bora obviamente ocorram situações nas quais outras perguntas 
devam ser feitas durante a gravação. Lucena (2012) destaca a 
importância de o documentarista estar atento aos momentos de 
interferir na fala do entrevistado com acréscimos ou mesmo per-
guntas que façam com que o personagem volte ao fio da meada, 
sem se dispersar. 

Gaskell (2003), ao descrever o processo de realização 
de entrevistas individuais ou em grupo, cita a importância do 
chamado tópico guia. Trata-se de uma lista, de mais ou menos 
uma página, na qual o entrevistador deve sintetizar os principais 
aspectos que dizem respeito ao conteúdo da entrevista. Para 
isso, além de criatividade, é necessário um pensamento crítico 
sobre os temas abordados, o que só se alcança com a devida 
pesquisa e fundamentação. No caso de Programe-se, o tópico 
guia foi se transformando no roteiro de perguntas, baseado na 
reflexão sobre as principais temáticas. A ideia era que os profis-
sionais entrevistados dissertassem sobre os assuntos sem neces-
sariamente teorizar ou definir algo didaticamente, mas analisan-
do fenômenos ligados à televisão e à convergência.
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O roteiro de perguntas deve ser fundamentado no cum-
primento dos objetivos. Sendo assim, as questões de Programe-
se giraram em torno dos seguintes temas: importância da TV 
no cenário da convergência midiática; impacto da internet e de 
outras tecnologias na produção televisiva; o perfil do público 
contemporâneo e as interações entre produtores e consumido-
res; a força da grade de programação em meio à ascensão das 
plataformas de vídeo on demand; potencialidades e fragilidades 
da TV aberta e da TV fechada; as possíveis mudanças na lingua-
gem televisiva; as transformações na carreira de cada entrevista-
do causadas pela tecnologia; e, por fim, as perspectivas para a 
televisão do futuro. O roteiro geral das perguntas encontra-se no 
APÊNDICE D.

 

1.9 Perfil dos personagens

Os entrevistados de um trabalho de caráter documental 
podem ser chamados de personagens (PUCCINI, 2009). A es-
colha deles é um fator primordial para o sucesso da abordagem 
intentada pela narrativa. As vozes que darão o tom de um do-
cumentário compõem um arsenal de opiniões que, a depender 
da proposta, será melhor quanto mais amplo for. Lucena (2012) 
destaca que as variadas opiniões constituem elementos essen-
ciais para o desenrolar do conflito, haja vista que as diversas 
perspectivas contradizem ou reforçam as teses apresentadas.

 Penafria (2001) enfatiza a possibilidade de diversidade 
temática que caracteriza a narrativa documental, conquistada 
pelo trabalho de pesquisa e desenvolvimento de assunto. Além 
das visitas anteriores às gravações, a escolha dos personagens 
pré-determina o tipo de abordagem que será realizada. 

Em Programe-se, a busca foi pela maior diversidade de 
opiniões e perspectivas possíveis. Foram estabelecidos mais de 
trinta contatos com entrevistados em potencial, e a maior par-
te deles respondeu positivamente à proposta. Considerando a 
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complexidade de temas e de áreas de atuação dos profissionais 
envolvidos, a escolha dos realizadores foi a de ouvir 23 entre-
vistados. O perfil de cada um deles foi coerente com a proposta 
e contribuiu para a sua realização. A minibiografia dos persona-
gens está disponível no APÊNDICE E. Segue abaixo uma breve 
descrição de cada um, com o perfil profissional de todos quando 
do período de gravação: 

• Bruno Altieri — diretor de planejamento estratégico 
da agência NBS;

• Bruno Pinaud — redator publicitário da agência NBS;
• Camila Fonseca — gerente de mídias da agência NBS;
• Carlos Queiroz — gerente de produções originais dos 

canais Fox Brasil;
• Celso Zucatelli — jornalista e apresentador do Melhor 

pra Você, na Rede TV!;
• Cláudia Aied — editora-chefe do programa Balanço 

Geral, da Rede Record; 
• Cláudio Peralta — diretor/supervisor de efeitos 

especiais e coordenador do departamento de pós-
produção da produtora Conspiração;

• Débora Garcia — gerente de conteúdo e mídias 
digitais do Canal Futura;

• Flávia Lima — coordenadora de conteúdo do Canal 
GNT;

• Franz Vacek — jornalista e então diretor de jornalismo 
e esportes da Rede TV!; 

• Guilherme Bokel — diretor executivo de 
entretenimento multiplataforma da Rede Globo;

• Juli Wexel — jornalista e apresentadora do Canal 
Futura;

• Lecuk Ishida — diretor e criador de narrativas para TV 
e cinema, com serviços prestados à Bossa Nova Films; 
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• Leo Madeira — apresentador, então vinculado a 
projetos exibidos no Canal Futura;

• Luís Nachbin — proprietário da Matrioska Filmes, 
jornalista, documentarista e professor; 

• Marcílio Moraes — dramaturgo e escritor da Rede 
Record;

• Márcio Motokane — coordenador de núcleo do Canal 
Futura;

• Ricardo Boechat — jornalista e apresentador das 
emissoras de TV e rádio da Band; 

• Rubens Pozzi — jornalista, repórter e editor-chefe da 
ESPN Brasil;

• Susanna Lira — roteirista e diretora da Modo Operante 
Produções;

• Thelma Guedes — escritora e dramaturga da Rede 
Globo; 

• Vida Alves — atriz e escritora, atual diretora do Museu 
da TV, em São Paulo;

• Wanderley Villa Nova — diretor do programa Melhor 
pra Você, na Rede TV!. 

 As principais razões que justificaram a presença de cada 
um dos entrevistados no projeto estão centradas na relevância 
profissional e na representação para a área de atuação. De igual 
modo, as experiências ao longo da carreira e a familiaridade 
com as temáticas também foram levadas em conta. 
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