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2 PRODUÇÃO2 PRODUÇÃO

O processo de produção24 corresponde ao período efetivo 
das filmagens. É uma etapa de fundamental importância, que de-
pende do bom planejamento realizado na pré-produção. Quando 
bem conduzida, vai garantir um trabalho de maior qualidade na 
pós-produção, o que evidencia a relação dos estágios de produ-
ção de uma obra audiovisual. Nessa fase, alguns elementos são co-
muns: a organização de uma produção de set, isto é, uma pessoa 
ou um grupo de pessoas que vai se dedicar à organização de tudo 
que se refere ao local de filmagem, à alimentação da equipe, ao 
controle do cronograma do dia — chamado de ordem do dia — e 
à coordenação de uma “base” para cada função se estabelecer: a 
equipe de fotografia e cinegrafistas, arte, maquiagem, entre outros. 

2.1 Fotografia, estética e técnica

A gravação envolve uma série de elementos de ordem 
técnica e estética. Por mais que se tenha uma boa ideia e tenha se 
estabelecido um ponto de vista adequado, é preciso realizar tudo 
isso no âmbito técnico. Na ótica de Puccini (2009), o processo é 
como “escrever com a câmera”. A criação desse universo envolve 
as escolhas imagéticas do cinegrafista, os movimentos de câmera, 
os ajustes de lente, foco e a iluminação do espaço e das pessoas 
envolvidas na gravação. Na filmagem de eventos não ficcionais 
como documentários, ligar a câmera já implica um processo autô-
nomo e sensível por parte do cinegrafista e do diretor. 

24  SALLES, Felipe. Etapas da produção. In: Apostila de cinematografi a. Disponível em: 
<http://goo.gl/DuHxNo>. Acesso em: 06 nov. 2015.
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A direção de fotografia25 é responsável pela captação da 
imagem e das condições de gravação: a iluminação, escolha de 
equipamentos, câmeras, lentes e todas as condições técnicas. Em 
parceria com o diretor, discute quais planos e enquadramentos 
se adequam à proposta. A presença do diretor de fotografia se 
faz necessária desde a pré-produção, a fim que de sejam discuti-
dos e estabelecidos os parâmetros para a gravação. Ao conceber 
toda a marcação de luz, esse profissional também determina o 
uso ou não de recursos para promover o contraste ou a alteração 
de luz e cores no ambiente. Esse balanceamento articulado com 
os equipamentos vai permitir que as cenas sejam gravadas com 
a exposição de luz correta. 

Lucena (2012) explica que as escolhas de luz devem ser 
pensadas de modo a posicionar os entrevistados sempre próxi-
mos à fonte de luz, lateral ou diretamente, evitando-se sombras 
indesejadas “para que se obtenha um efeito mais suave e agra-
dável com certo desenho da imagem” (LUCENA, 2012, p. 66). 
A criação da coerência visual (BERNARD, 2008) envolve não 
apenas a luz, mas os elementos cênicos, figurinos e cenários. 

Para as gravações do documentário e do programa on
-line, foram usados dois spots de luz fria (fluorescente). O kit 
era composto por dois tripés, duas lâmpadas de 45 watts e dois 
softbox26 quadrados. Não havendo possibilidade de visitar e es-
tudar previamente as locações, como recomendado por Puccini 
(2009), optou-se pela luz artificial fria, devido à sua praticidade 
de manuseio e adequação à proposta. Já o softbox cumpriu o 
papel de espalhar com intensidade harmônica a luz branca pro-
vocada pela luz fluorescente, dissolvendo sombras indesejadas 
e iluminando o cenário. 

25  SALLES, Filipe. Função e Equipe. In: Como se faz cinema – Parte I. Disponível em: < 
http://goo.gl/1hp0Kl>. Acesso: em 26 ago. 2013. 
26  A tradução do inglês para português é “caixa suave”. O soft box é composto por grandes 
fontes de luz que, por possuírem tecido difusor, propagam a iluminação com suavidade, 
amenizando sombras. De fácil confi guração, leve e compacto ao ser desmontado, é um 
equipamento de luz fria muito utilizado. Disponível em: <https://goo.gl/Y2QDXV>. Aces-
so em: 01 jan. 2016.
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Ainda na fase de pré-produção, os realizadores, junto 
com a orientadora, decidiram marcar o documentário por meio 
de uma estética mais próxima dos bastidores da televisão, ou 
seja, não seriam simplesmente entrevistas gravadas em planos 
médios e fechados, mas haveria uma câmera “passeando” pe-
los ambientes, evidenciando fatores de uma gravação que difi-
cilmente são vistos pelo espectador. Assim, optou-se por uma 
divisão de câmeras, com uma função específica para cada uma 
delas. 

A câmera 1 ficou como a principal, isto é, por meio dela 
foram gravados os planos médios e americanos das entrevistas, 
com o entrevistado deslocado para a direita ou para a esquerda e 
com a delimitação do espaço da gravação. A câmera 2 foi utiliza-
da para a captação de planos fechados, com ênfase no rosto do 
entrevistado ou em detalhes dos olhos, das mãos ou até mesmo 
planos médios fechados, que não evidenciavam o cenário, mas 
contemplavam pontos de vista diferentes da câmera principal. 
Tanto a câmera 1 quanto a câmera 2 foram usadas com o tripé, a 
fim de que fossem garantidas imagens estáticas e estáveis. 

A marca estética mais forte do documentário recaiu sobre 
a câmera 3. Diferente da 1 e da 2, que dificilmente faziam movi-
mentos, com exceção dos mínimos necessários ao foco ou a uma 
leve mudança de quadro, a terceira câmera funcionou como os 
“olhos” de um espectador curioso. A marca foi o movimento. Essa 
câmera, exclusiva para o documentário, gravou enquadramentos 
incomuns: por trás de janelas e portas, com molduras construídas 
a partir de elementos presentes no cenário, com movimentos que 
mostrassem os bastidores. Tal escolha estética implicou também 
quebra de eixo27 da imagem, pensada propositalmente para gerar 
novas interpretações e reações. A ideia era trabalhar em cima de 

27  Segundo Zettl (2011), o eixo está ligado aos vetores, forças gráfi cas que indicam di-
reção e movimento. Ligados à direção do olhar do que se vê na tela, o eixo cria uma linha 
imaginária que permite a criação de um mapa mental, isto é, a preservação da continuidade 
por parte do espectador. Um personagem que dirige o olhar para a esquerda, em um plano, 
e desloca o olhar para a direita, no plano seguinte, provoca uma quebra de eixo. No caso de 
montagens complexas, como a de Programe-se, esse efeito é gerado de forma proposital. 
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recursos visuais que provocassem outras percepções sensoriais e 
realçassem o teor da discussão sobre TV.

Lucena (2012) enfatiza a importância do movimento para 
a linguagem videográfica, destacando quatro relações possíveis: 
a câmera e o objeto imóveis; a câmera imóvel e o objeto em 
movimento; a câmera e o objeto em movimentos simultâneos e 
“a relação mais enigmática e poética: o objeto não se move, mas 
a câmera sim, de várias maneiras” (LUCENA, 2012, p. 71). Em 
Programe-se, o movimento da terceira câmera favoreceu a trans-
missão de emoções e a comunicação de ideias incomuns. 

Tendo em vista que as escolhas de enquadramentos e 
planos, na situação de filmagem, implicam a interpretação do pú-
blico, buscou-se criar uma atmosfera de participação: o especta-
dor pode ver os equipamentos, a equipe, o cenário, e, por vezes, 
os entrevistados estão entrecortados por esses elementos: emol-
durados por um tripé; em destaque no visor de uma câmera, sur-
gindo e desaparecendo por meio do foco e desfoco, ou entrando 
em cena por meio de movimentos que surgem por detrás dos ce-
nários ou elementos cênicos. Algumas das imagens de cobertura28 
também foram gravadas com as mesmas características. 

A GoPro29 funcionou como quarta câmera. Suas ima-
gens, além de apresentarem planos não convencionais, por 
conta dos seus traços idiossincráticos, serviram também como 
pontos de apresentação do cenário e da equipe, evidenciando o 
aparato técnico disponibilizado para as gravações.

28  Imagens usadas durante uma entrevista ou cena para exemplifi car e ampliar as infor-
mações do discurso falado. Em documentários, por exemplo, a imagem da rotina de um en-
trevistado pode aparecer durante uma entrevista, “cobrindo”, assim, a fala do personagem, 
daí o nome imagem de cobertura.
29  A GoPro é também identifi cada como uma “câmera de ação”, ideal para registros in-
dividuais de esportes radicais e imagens mais profi ssionais em condições atípicas. Com 
design compacto, boa estabilização de imagem e fácil portabilidade, capta imagens de alta 
qualidade e, geralmente, é acoplada a um suporte como capacete ou veículo, sendo despro-
vida, assim, de um visor. Para o controle da imagem, são utilizados aplicativos instalados 
em smartphones ou tablets. In: BRITO, Edivaldo. Quais as vantagens de comprar uma câ-
mera GoPro? TechTudo. [S.l.], 19 mai. 2014. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/
dicas-e-tutoriais/noticia/2014/05/quais-vantagens-de-comprar-uma-camera-gopro.html>. 
Acesso em: 20 dez. 2015. 
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Ainda sobre os dispositivos técnicos utilizados, é impor-
tante situar os seguintes elementos: duas câmeras foram do tipo 
Canon T3i, e uma foi do tipo Canon T5i. As lentes usadas foram 
a 50mm, 24-105 mm e a própria lente da T3i, de 135 mm. 

As lentes de 50 mm30 são muito utilizadas pelos fotógra-
fos por conta das variações de abertura (entre f/1.2, f/1.4 e f/1.8) 
e da captação de imagens em situações de pouca luminosidade. 
Leve e de fácil manuseio, essa lente também favorece a criati-
vidade do fotógrafo, que precisa buscar posicionamentos ade-
quados para captar as cenas desejadas. Já a lente 24-105 mm31, 
além de ser usada em diferentes situações fotográficas, apresenta 
focagem rápida e estabilização bem definidas; por isso, conse-
gue captar imagens com valores de abertura e de velocidade não 
alcançados por lentes desprovidas de suas características. 

Quanto aos elementos técnicos de áudio, foi realizado 
o seguinte procedimento: o entrevistado usou um microfone de 
lapela32, mas mesmo assim foi colocado um tripé para a capta-
ção de áudio com um microfone direcional boom33. Ambas as 
captações de áudio foram conectadas em um gravador, a fim de 
que as faixas de áudio fossem gravadas separadamente e sincro-
nizadas, posteriormente, na pós-produção. Durante as entrevis-
tas, o gravador foi monitorado por Tainan, com o auxílio de um 
headphone.

30  NOVAES, Lucas. Fotografi a profi ssional. [Blog Internet]. Lentes 50 mm – Tudo que 
você precisa saber. [S.l]: Lucas Novaes, 16 ago. 2013. Disponível em: <http://www.fotogra-
fi aprofi ssional.org/dicas-de-equipamento-lentes-50mm/>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
31  LOUREIRO, José. José Loureiro Photography. [Blog Internet]. Canon EF 24-105 mm 
f/4L IS USM. [S.l]: José Loureiro, 27 mar. 2010. Disponível em: <http://joseloureiropho-
tography.blogspot.com.br/2010/03/canon-ef-24-105mm-f4-l-is-usm.html> Acesso em: 20 
dez. 2015. 
32  É um microfone condensador, ou seja, possui uma cápsula pequena e leve, que utiliza 
como energia a pilha. Com padrão de captação omnidirecional (capta todos os sons em 
360º na horizontal e 360º na vertical), a grande vantagem do lapela é a discrição. Por conta 
do tamanho, pode ser preso nas roupas, sem interferir na movimentação do personagem e 
nem chamar a atenção do público.  
33  Microfone externo direcional. Utilizado com um acessório típico e necessário, a vara 
de boom permite um grau mais signifi cativo de liberdade de movimentação e distância do 
objeto.
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2.2 Gravação do documentário

Como destaca Puccini (2009, p. 67), o local da entrevista 
e o posicionamento do entrevistado diante da câmera são elemen-
tos cruciais para a “leitura do documentário, para sua carga de 
informação visual e seu rigor gráfico na composição da imagem, 
qualidades que ajudam a definir um estilo de direção”. O autor 
também destaca que a variação de enquadramentos desempenha 
uma função importante para conferir mais dinamicidade ao docu-
mentário, evitando, assim, a monotonia e facilitando os processos 
de pós-produção. Com mais possibilidades e alternativas para a 
montagem, os planos podem omitir cortes feitos a partir de um 
mesmo enquadramento, que causam o chamado jump-cut, uma 
descontinuidade visual causada pelo uso do mesmo plano. A op-
ção realizada pela equipe de gravar as entrevistas com quatro câ-
meras permitiu a percepção do personagem por diversos ângulos. 

Puccini (2009) também destaca outros elementos cru-
ciais para a gravação de um documentário, como o conheci-
mento prévio das situações de filmagem e a habilidade para 
lidar com imprevistos, naturais em um processo de gravação 
que envolve a intervenção na realidade, difícil de ser encenada, 
como no caso dos projetos ficcionais. No caso da produção des-
te trabalho, não foi possível fazer esse reconhecimento de cam-
po, em virtude das condições financeiras inviabilizarem viagens 
anteriores às gravações. 

Lucena (2012) discorre sobre o tempo da entrevista, 
que não deve ser nem muito longo, nem muito curto, ou seja, 
é preciso encontrar o meio-termo. O autor também reforça a 
importância das imagens de cobertura, que precisam ser garan-
tidas, seja com a gravação do cenário da entrevista, imagens de 
arquivo, seja com os usos alternativos das câmeras, sem correr 
o risco de gravar exageradamente mãos e outros elementos que 
não contribuam para a dinâmica visual. 

Em Programe-se, na maioria dos casos, foram gravadas 
imagens de cobertura, tanto dos entrevistados quanto dos espaços 
visitados. Bernard (2008) também aponta a importância dessas 
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imagens no processo de edição. O autor salienta ainda que é 
necessário envolver o cinegrafista no processo, a fim de que ele 
colabore técnica e criativamente com o que está sendo filmado. 
Victor Brasileiro, no papel de técnico principal, se inteirou do 
processo e compreendeu as intenções estéticas da proposta desde 
a pré-produção. 

As gravações ocorreram no período de 22 a 31 de julho-
de 2015. Foram providenciados todos os serviços necessários 
para a viabilização do processo, como transporte, hospedagem 
e alimentação. Entre os dias 22 e 27, o grupo concentrou os 
trabalhos na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Em São Paulo (SP), as 
gravações começaram no dia 28 e foram até o dia 31 de julho. 

2.2.1 Primeiro dia de gravação 

A primeira gravação ocorreu na agência de publicidade 
NBS, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ). Bruno Altieri, 
diretor de planejamento estratégico da agência, foi o primeiro 
entrevistado. A entrevista concentrou-se, basicamente, nas estra-
tégias de planejamento e na análise da situação atual da publici-
dade e da convergência midiática, pontuando questões como o 
fato de a produção publicitária atual se concentrar mais no con-
teúdo do que no meio de comunicação. O segundo encontro foi 
com Camila Fonseca, gerente de mídia da NBS. A profissional 
destacou o trabalho realizado em sua área, enfatizando o espaço 
ocupado pela propaganda, especialmente em sua relação com 
a televisão. Problematizaram-se também os conceitos de publi-
cidade, comunicação e segunda tela, muito relevantes para o 
conteúdo do documentário. 

 A última entrevista na NBS aconteceu com o redator 
Bruno Pinaud. Entre os assuntos discutidos, estavam: o espaço 
da publicidade na televisão, a importância do público e o im-
pacto causado pela convergência. Bruno também contou relatos 
da carreira. Após a gravação, a equipe foi conhecer a agência 
ao lado de Caroline Lessa, analista de comunicação. Enquanto 
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isso, Victor e Dilson se concentraram na captação de algumas 
imagens de cobertura. 

 Às 18h, a equipe saiu da NBS e foi em direção à produ-
tora Modo Operante, que também fica em Botafogo, para reali-
zar a última entrevista do dia, com a produtora e diretora Susan-
na Lira. Discutiu-se, basicamente, a situação atual da televisão 
aberta e fechada, as perspectivas para o possível fim da grade 
de programação e o espaço ocupado pelo documentário na TV. 
Também foram abordadas algumas características do conceito 
de transmídia, apontado como uma tendência para a produção 
de conteúdo audiovisual. Depois da entrevista, Victor fez ima-
gens de cobertura da produtora. 

2.2.2 Segundo dia de gravação

As primeiras gravações do dia, com profissionais do Ca-
nal Futura e do GNT, ocorreram na sede do Futura, localiza-
do no prédio da Fundação Roberto Marinho, no bairro do Rio 
Comprido. O espaço escolhido foi o estúdio de jornalismo. A 
gravação inicial foi com Débora Garcia, gerente de conteúdo 
e mídias digitais do Canal Futura. Entre outros assuntos, discu-
tiram-se os caminhos possíveis para a grade de programação da 
TV, bem como a relevância da televisão em meio à ascensão de 
outras mídias. Também foi uma oportunidade de se discutir qual 
o perfil do público contemporâneo. Outro aspecto destacável 
foi a diversidade das novas narrativas, possibilitadas pela con-
vergência das mídias.  

Em seguida, a entrevistada foi Flávia Lima, coordenadora 
de conteúdo do Canal GNT (Globo Sat), que analisou o papel da 
TV fechada no cenário atual de mídias convergentes. O espaço 
ocupado pelo entretenimento também foi discutido. De modo 
geral, a entrevistada adotou um ponto de vista esclarecedor, no 
sentido de compreender que as atuais transformações no modo 
de fazer televisão decorrem de um movimento natural dos meios 
de comunicação, tal como foi com o rádio e outros tantos. 
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Márcio Motokane foi o terceiro entrevistado do dia. O 
coordenador de núcleo do Canal Futura analisou a relevância e 
a função da televisão aberta e da televisão fechada, bem como 
discutiu conceitos de fundamental importância para esta pesqui-
sa, tais como: as noções de on demand, narrativa transmídia e 
gêneros e formatos televisivos. 

A quarta entrevista — realizada com a jornalista Juli 
Wexel — abordou, basicamente, o perfil do público contempo-
râneo e as mudanças causadas pela internet no modo de fazer 
jornalismo e, de uma forma geral, nas relações humanas. A en-
trevistada também pontuou a importância de analisar o descom-
passo que há entre as transformações tecnológicas e o acesso da 
maior parte da população brasileira aos meios de comunicação. 
Em seguida, Victor e Dilson fizeram imagens de cobertura do 
canal. 

Às 16h, a equipe foi em direção à Matrioska Filmes, 
produtora do jornalista Luís Nachbin. No local, o grupo teve um 
desafio técnico: como a sala do jornalista era pequena, foi pre-
ciso um grande cuidado na disposição das câmeras e luzes, algo 
resolvido com a criatividade e o empenho técnico da equipe. 
Quanto ao conteúdo, a entrevista concentrou-se, basicamente, 
na análise do espaço ocupado pelo documentário na grade de 
programação da TV. O jornalista também compartilhou expe-
riências que auxiliaram na compreensão da relação estabelecida 
entre o passado, o presente e o futuro da mídia televisiva. 

2.2.3 Terceiro dia de gravação 

A primeira entrevista foi no turno da manhã, na produ-
tora Conspiração, em Botafogo, com o diretor geral de pós-pro-
dução Cláudio Peralta. Inicialmente, Victor e Dilson fizeram as 
imagens de cobertura. Em seguida, foi realizada a entrevista com 
o profissional indicado. O foco foram os desafios da pós-pro-
dução. Entre os principais aspectos, abordou-se o modo como 
efeitos especiais contribuem para a transmissão de mensagens 
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audiovisuais tanto na TV quanto na publicidade, bem como as 
vantagens proporcionadas pelos recursos tecnológicos para a di-
versificação do conteúdo. A entrevista foi complementada com 
demonstrações do trabalho da equipe no departamento de pós
-produção da produtora.

A segunda gravação foi realizada à tarde, na sede da 
ESPN Brasil. O personagem foi o jornalista Rubens Pozzi. Toda 
a entrevista girou em torno dos desafios de fazer esporte na tele-
visão contemporânea e futura. Rubens analisou como a internet, 
os serviços de vídeo on demand e as plataformas digitais têm 
ampliado a experiência do público e proporcionado opções de 
maior interatividade. O entrevistado também discorreu sobre a 
complexidade do fazer televisão concomitantemente ao cresci-
mento de outras mídias. 

Após essa entrevista, todos partiram rumo à terceira gra-
vação do dia, com o dramaturgo Marcílio Moraes. A entrevista 
aconteceu no escritório do autor, no bairro do Leblon. O drama-
turgo discutiu, basicamente, a força e a relevância da telenovela 
para a sociedade brasileira. Além de analisar quais os principais 
aspectos para uma narrativa teledramatúrgica de sucesso, o au-
tor comentou a ascensão das séries e a possibilidade de, no fu-
turo, novos formatos ficcionais ocuparem o espaço das novelas. 

 

2.2.4 Quarto dia de gravação

O último dia de gravação no Rio de Janeiro concen-
trou-se na entrevista, na sede da Rede Globo, no Leblon, com o 
diretor executivo de entretenimento multiplataforma Guilherme 
Bokel. O entrevistado discutiu as tendências contemporâneas e 
as perspectivas para o futuro da TV, a convergência midiática, a 
relação entre grade de programação e vídeo on demand, a no-
ção de narrativa transmídia, entre outros. Não foi possível gravar 
imagens de cobertura, uma vez que o término da entrevista se 
deu em um horário próximo à ida da equipe para São Paulo. 



73
Pr

og
ra

m
e-

se

2.2.5 Quinto dia de gravação

A primeira gravação na cidade de São Paulo foi na Rede 
TV!. A emissora, que fica em Osasco, foi a única locação do 
dia. A primeira tarefa era acompanhar os bastidores do programa 
Melhor pra Você, matinal apresentado por Celso Zucatelli, Edu 
Guedes e Mariana Leão. Aproveitou-se o momento para a capta-
ção de várias imagens de cobertura. Após o programa, a equipe 
entrevistou o apresentador Celso Zucatelli. No cenário da atra-
ção, o entrevistado analisou o impacto da convergência para a 
televisão e as novas formas de o público lidar com o conteúdo. 

O segundo entrevistado foi Wanderley Villa Nova, di-
retor do programa Melhor pra Você. O profissional concentrou 
suas respostas na análise de como os conteúdos jornalísticos e 
os de entretenimento têm se relacionado e o quanto isso tem 
contribuído para uma maior aproximação do público com os 
produtos. Vale ressaltar que essa gravação foi prejudicada por 
questões técnicas. Por ter sido feita em pé, e só com um micro-
fone, a qualidade de áudio e vídeo não foi igual ao que se estava 
realizando até então; por isso, seu conteúdo não foi usado no 
documentário, restringindo-se apenas ao Programa On-line. 

Após essa gravação, foi realizada a visita guiada por toda 
a sede da emissora, caracterizada por um alto padrão tecnológico. 
No meio da tarde, gravou-se a última entrevista do dia, com o su-
perintendente de jornalismo e esportes Franz Vacek. O jornalista 
conversou com a equipe sobre os desafios de se fazer telejornalis-
mo de qualidade e com um viés participativo e moderno. Franz 
vê como positiva a maior participação do público e as contribui-
ções trazidas pela internet e pelos dispositivos móveis. 

 

2.2.6 Sexto dia de gravação

O segundo dia de gravações em São Paulo foi dedicado 
às entrevistas no escritório da Fox, na Vila Olímpia, e na sede da 
Rede Record, localizada na Barra Funda. Gerente de conteúdos 
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originais do Canal Fox, Carlos Queiroz foi o primeiro entrevis-
tado do dia, no turno da manhã, e abordou a produção de con-
teúdo em tempos de mídias convergentes. Analisou o papel da 
televisão aberta, da televisão fechada e da internet, bem como 
discutiu as principais características do público de hoje. O en-
trevistado também falou sobre o conceito de transmídia e a rele-
vância das narrativas para a produção de conteúdos televisivos. 

A gravação seguinte aconteceu às 14h, na Rede Record. 
Além da visita guiada aos estúdios e salas de produção, que ren-
deu imagens de cobertura de grande importância para o vídeo, 
a equipe conversou com Cláudia Aied, editora executiva do pro-
grama Balanço Geral. A editora aproveitou sua experiência para 
discutir o papel do jornalista, o modo como o seu trabalho tem 
se transformado desde a ascensão da internet e também a rela-
ção entre jornalismo e entretenimento. O entrevistado indicado 
pelo canal tinha sido o superintendente artístico Paulo Franco. 
No entanto, um imprevisto na agenda dele impediu o encontro. 

2.2.7 Sétimo dia de gravação

Pela manhã, o grupo saiu às 9h30 rumo à Bossa Nova 
Films, na Vila Beatriz. O entrevistado foi o diretor Lecuk Ishi-
da. O grupo teve a oportunidade de conhecer as diversas áreas 
de atuação da produtora e fazer algumas imagens de cobertura. 
Com Lecuk, a entrevista, realizada entre 11h e 12h, foi centrada 
nas discussões sobre direção para TV. O diretor também ana-
lisou a importância do documentário para a televisão contem-
porânea e as principais diferenças entre produção de conteúdo 
para a TV aberta, TV fechada e publicidade. Parte da entrevista 
também se concentrou no modo de o público interagir com os 
conteúdos. 

A segunda gravação do dia foi realizada no Alto de Pi-
nheiros, na casa da escritora Thelma Guedes. A entrevista sobre 
os rumos da teledramaturgia foi de grande aprendizado. Thelma 
analisou a relevância da novela para a televisão brasileira. Além 
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de explicar o passo a passo do processo de escrita e abordar 
também aspectos gerais da produção e do consumo de materiais 
televisivos, a escritora enfatizou a importância das boas narrati-
vas para o presente e o futuro da televisão. 

Em seguida, o grupo permaneceu em Pinheiros. Apro-
veitando o espaço para a próxima gravação, os integrantes fize-
ram depoimentos e fotos para o making-of 34 e para as redes so-
ciais em uma praça do bairro. Depois das 17h, todos foram para 
a casa onde aconteceu a terceira gravação, que foi feita com o 
apresentador Leo Madeira. A conversa foi reveladora no que diz 
respeito ao descortinar de aspectos da TV não abordados por 
outros convidados, especialmente o caráter comercial das emis-
soras e o fato de elas serem concessões públicas voltadas para os 
interesses privados. Leo também analisou como a interatividade 
tem sido realizada e os desafios de se produzir conteúdos rele-
vantes para um público cada vez mais ávido por participação. 

2.2.8 Oitavo dia de gravação

A equipe chegou ao Museu da TV, no bairro do Sumaré, 
por volta das 10h. No local, além da captação de imagens de 
cobertura, ricas e importantes para a posterior montagem do do-
cumentário, o grupo conversou com a responsável pelo espaço, 
a atriz e escritora Vida Alves. Experiências compartilhadas e um 
pouco da história da televisão foram alguns dos focos da gravação. 
Vida conversou sobre a importância do museu, as transformações 
tecnológicas e a relevância da TV para o público brasileiro. 

A última gravação ocorreu na sede da Band, no bairro 
do Morumbi. A equipe chegou à Band às 17h, horário acerta-
do com o jornalista Ricardo Boechat. A entrevista concentrou-se 

34  O making-of é o registro metalinguístico de um objeto cultural (fi lme, disco, show, etc.), 
produzido em formato de fi lme (geralmente promocional), que mostra a preparação e os bas-
tidores de um produto cultural. In: RODRIGUES, Sérgio. “Making of” ou “Making off ”. Veja. 
São Paulo, 19 ago. 2010. Disponível em: <http://migre.me/sEx7Q>. Acesso em: 26 dez. 2015. 
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em diversos aspectos pertinentes à pesquisa: o perfil do público 
contemporâneo, as transformações no modo de fazer televisão, 
a grande penetração da internet e dos dispositivos móveis e os 
desafios para a produção de conteúdos jornalísticos relevantes. 
Também foi discutida a apropriação dos meios por parte dos 
consumidores de mídia.  

2.3 Gravação do Programa On-line

As gravações do Programa On-line foram realizadas nos 
dias 16 e 17 de outubro de 2015, na Escola Curumim, em Itabu-
na, Bahia. O espaço utilizado foi uma sala de aula. A intenção 
foi reproduzir uma sala de TV. Como o destaque principal era 
para o elenco, o cenário tinha apenas duas poltronas, duas almo-
fadas e dois quadros na parede. Em cada episódio, chegou-se a 
usar alguns elementos cênicos, tais como celular, tablet, contro-
le remoto, vasilhas de pipoca e salgados, entre outros. 

Por conta da necessidade de se imprimir uma logística 
prática, que não ocupasse muito o tempo do elenco e dos rea-
lizadores, a gravação em dois dias se mostrou como uma alter-
nativa viável. Como só foram gravados os esquetes dramáticos 
de cada episódio, que ocupavam em torno de uma página e 
uma página e meia de roteiro, o maior desafio foi administrar o 
tempo e as mudanças de figurinos e texto a cada novo programa. 

Os atores receberam o roteiro previamente e realizaram 
alguns ensaios, mas também tinham a liberdade de improvisar 
algumas falas, contanto que a intenção principal de cada cena 
não se perdesse. E assim aconteceu. Por conta da experiência de 
Thierry com teatro e de Brisa com música, ambos se sentiram 
bem à vontade em cena e conseguiram transmitir as emoções in-
tentadas. Os nomes dos personagens, por exemplo, identificados 
como Caio e Carla, foram escolhidos pelos atores, que se sentiram 
mais confortáveis assim, tendo em vista que o roteiro não previa 
tal identificação para o casal, marcada apenas como “Ela” e “Ele”. 
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 Variando entre situações mais engraçadas e outras mais 
sérias, o tom que prevaleceu no programa foi o do humor, mas 
não o escrachado ou caricato. As situações provocavam reflexões 
sobre o hábito de ver TV de um modo informal e bem-humorado. 
As risadas do público podem vir como consequência, mas não 
foram objetivo preestabelecido. O tom de humor foi escolhido 
por se tratar de um formato para a web e pela situação retratada 
estar mais próxima da comédia do que do drama. A intenção dos 
diálogos era conferir um aspecto mais leve e casual, sem parecer 
didático. A escolha da ordem de gravação foi definida pela quan-
tidade de texto, priorizando-se os episódios maiores.

2.3.1 Primeiro dia de gravação

Muitos imprevistos marcaram o primeiro dia, o que gerou 
um atraso considerável e uma reorganização da ordem do dia. Ten-
do em vista as dificuldades iniciais para montagem dos equipamen-
tos e arrumação do cenário, a gravação começou com duas horas 
de atraso. O posicionamento das duas câmeras usadas (Canon T5i 
e Canon T3i) demorou um pouco. Como não foi realizado ensaio 
para marcar adequadamente o espaço, alguns problemas de deli-
mitação tiveram que ser resolvidos na hora da gravação. Por con-
ta disso, só foram gravados dois episódios. Os atores foram com-
preensivos e aproveitaram esse tempo para ensaiar. 

Quanto aos equipamentos, além das já citadas câmeras, 
foram usados os mesmos spots de luz utilizados na gravação do 
documentário. No que tange aos recursos de áudio, cada ator 
gravou com um microfone de lapela, cedidos para gravação pela 
UESC. Ambos foram conectados ao gravador, optando, assim, 
mais uma vez, pela captação separada das faixas de áudio e ví-
deo. Também foi usado o boom, conectado à câmera 2. 

A iluminação foi montada com o objetivo de distribuir a 
mesma quantidade de luz sobre os dois personagens. Para isso, 
os equipamentos foram posicionados nas laterais do cenário, fa-
cilitando que a luz fosse espalhada de modo uniforme. A câmera 
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1 gravou em plano aberto americano (na altura do joelho), e a 
câmera 2 gravou em plano fechado, com foco nas expressões 
faciais dos personagens. Como cada entrada do casal se resumia 
a poucos segundos, o plano fechado foi considerado desneces-
sário na fase de pós-produção. 

O primeiro episódio gravado foi “TV aberta”. Nesse 
programa, apresenta-se o comportamento típico de cada perso-
nagem. O personagem masculino é um espectador tradicional, 
apegado ao horário fixo da televisão aberta; a personagem femi-
nina, por sua vez, está mais interessada em consumir conteúdos 
on-line e interagir com os internautas. 

A segunda gravação foi do episódio “Entretenimento”. 
O programa mostra mais uma vez o contraste entre o casal. En-
quanto ele adora assistir televisão e ver a sala de TV como um 
“refúgio” e uma opção de relaxamento, ela prefere se desfazer 
da sala e encontrar diversão de outras formas. Após a gravação, 
foi encerrado o primeiro dia de atividades. 

 

2.3.2 Segundo dia de gravação

Apesar do desafio de gravar oito programas em uma tar-
de, o segundo dia foi mais produtivo, por conta da maior fami-
liaridade da equipe com a situação de gravação e o entrosamen-
to mais efetivo entre os membros. 

O primeiro episódio gravado foi “Esporte”. Nele, Carla 
se prepara para ir ao estádio, ao passo que Caio prefere ficar em 
casa assistindo ao jogo de futebol em sua TV, ao lado dos ami-
gos. O programa problematiza o espectador que se habituou ao 
conforto da televisão em casa e deixou de fazer outras atividades 
de entretenimento. Também é destacada a força do esporte na 
transmissão de eventos ao vivo. 

Em seguida, gravou-se o episódio “TV fechada”, no qual 
Caio está bastante empolgado vendo TV até perceber que Car-
la está cancelando o pacote de televisão a cabo, por conta da 
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insatisfação com o serviço e a necessidade de reduzir despesas. 
Enquanto tentam convencer um ao outro, os dois percebem que, 
com os benefícios oferecidos pela operadora, ainda é possível 
ter TV paga em casa. 

A gravação posterior foi do episódio “Publicidade”. Nes-
te episódio, Carla se incomoda com o excesso de propaganda 
na televisão. Já Caio mostra gostar muito dos comerciais e tenta 
convencer a companheira a comprar uma nova TV, mesmo sem 
necessidade. Enquanto tenta se livrar das justificativas infunda-
das, Carla continua insistindo na necessidade de desmontar a 
sala de TV. 

O episódio seguinte foi “Telejornalismo”. Nesse pro-
grama, Caio se impressiona com a informalidade do jornalismo 
contemporâneo e passa a notar a maior aproximação da lingua-
gem jornalística com o entretenimento. Ao mesmo tempo, Carla 
se mostra mais atualizada e resolve mandar um vídeo para o 
telejornal, denunciando os problemas da rua. 

Após um breve intervalo para o lanche, foi gravado o 
episódio “Telenovela”. O programa mostra o hábito de Caio ver 
novelas, diferentemente de Carla, que parece não ligar muito para 
essas narrativas e, pela falta de costume, acaba se impressionando 
com a abordagem dos temas e a rapidez das telenovelas atuais. 

Em seguida, gravou-se o episódio “Série”, no qual Car-
la é uma fã incondicional das séries estrangeiras. Caio, por sua 
vez, prefere as minisséries brasileiras. Enquanto tenta se inte-
ressar pela série que Carla está assistindo, Caio problematiza os 
limites, a repercussão e os desafios das produções nacionais e 
internacionais.

Logo após, houve a gravação do episódio “Internet”. 
Nesse programa, Carla fica impressionada ao perceber que uma 
estrela dos canais da internet vai fazer novela. Caio tenta mos-
trar à companheira que a televisão ainda é a janela que confe-
re maior sucesso aos artistas, mas Carla é irredutível e prefere 
convencê-lo de que ninguém vê mais TV como antes e que o 
presente e o futuro estão na internet.
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Por fim, gravou-se “Documentário”. Neste programa, 
Caio é bastante desinteressado no formato e Carla tenta mostrar-
lhe as vantagens desse tipo de narrativa. Ao ver várias opções, 
Caio acaba se envolvendo, mas o foco se perde quando Carla re-
solve voltar a discutir o problema da manutenção da sala de TV. 

2.4 Escrita do e-book

O e-book foi escrito assim que o documentário e o pro-
grama passaram para a fase de finalização. A equipe se concen-
trou de modo mais enfático na produção dos textos do livro, 
que se caracterizaram pelo aspecto expositivo. Para a escrita, foi 
necessário retomar os estudos teóricos realizados na fase de pré
-produção, com a recuperação de resenhas e fichamentos. No 
livro, há a explicação dos eixos teóricos principais do trabalho, 
transformados em verbetes. 

A escrita dos textos do e-book durou, em média, um 
mês, entre dezembro e janeiro. Para realizar a síntese teórica, 
foi preciso buscar autores e abordagens representativos com os 
quais os realizadores concordassem. Tratou-se, assim, de um 
exercício de aprofundamento na literatura sobre as temáticas, 
com o mínimo de citações diretas e o máximo de paráfrases. 
Por conta do espaço e visando um produto de leitura agradável, 
cada capítulo ocupa, em média, duas a três páginas do livro, 
visto que se trata de um guia conceitual, que esclarece alguns 
desdobramentos dos temas, mas não esgota a discussão. 

Como o documentário e o programa são concentrados 
nas entrevistas, o e-book apresenta-se como um atrativo para o 
público de pesquisadores que o projeto pode atrair. Por meio 
dos 12 capítulos que compõem a obra, é possível entender me-
lhor os fenômenos caracterizadores da convergência, bem como 
ter acesso a autores e obras importantes para esses estudos. Bus-
ca-se, assim, estimular novas pesquisas. 
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2.4.1 Organização dos textos 

Os textos estão organizados em torno de doze verbetes 
principais. Além deles, a apresentação e a conclusão dão conta 
de realizar breves comentários históricos, com base em textos 
de Braune e Rixa (2007), Daniel Filho (2003), Melo (2010) e 
Alencar (2004). A parte efetivamente teórica está estabelecida na 
seguinte ordem: cibercultura; interatividade; interface; conver-
gência; vídeo on demand; cultura participativa; interator; mídias 
digitais; segunda tela; social TV; transmídia; e hipertelevisão. 

A organização se baseou na estruturação de temas mais 
gerais até os mais específicos, levando em conta a sustentação 
teórica. A cibercultura, por exemplo, é um fenômeno que vem 
sendo estudado há mais tempo do que a narrativa transmídia, 
dele decorrendo outros aspectos estudados, daí a tentativa de se 
traçar um perfil de aproximação lógica entre os temas, partindo 
de temas mais amplos até que fossem alcançados os específicos. 

O livro é finalizado com um texto que apresenta pers-
pectivas gerais para o futuro da televisão brasileira, com base 
nos apanhados teóricos e nas conclusões da pesquisa. É reforça-
do também o caráter disparador do guia conceitual, que, além 
de complementar o conteúdo audiovisual de Programe-se, pode 
estimular novos estudos e aprofundamentos.

2.4.2 Identidade Visual

A identidade visual idealizada para o e-book foi concen-
trada na linguagem dos guias de programação, desde o índice 
até a disposição dos textos em cada capítulo. A ideia parte da 
mescla dessa linguagem em dois tempos distintos: os guias co-
muns das décadas de 1950 até 1990 e os guias digitais presentes 
nas tevês a cabo que ganharam notoriedade no Brasil a partir de 
meados da década de 1990 e que seguem até a atualidade. 

A capa do e-book trouxe uma leve textura de papel anti-
go, em uma tentativa de proporcionar ao leitor a experiência de 
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projeção de uma versão impressa desse mesmo produto, apesar 
de ser um conteúdo digital, agradando-se, assim, aos leitores 
tradicionais.

No índice, a proposta foi trazer os títulos dos assuntos 
como programas que irão ao ar. Para isso, foi utilizado o menu 
de opções, tão comum atualmente na TV fechada. A numeração 
das páginas vem como a disposição de horário de exibição. Os 
textos vêm com a descrição de cada programa, composto por 
foto e caixa de texto com informações específicas da atração. Os 
assuntos estão alocados também como faixas de programação. 
As cores do color bar35 se fazem presentes para determinar a 
faixa do tema discutido.

35  A color bar (“barra de cores”) é um sinal de vídeo composto por faixas nas cores branco, 
amarelo, ciano, verde, magenta, vermelho, azul e preto. É utilizado, na televisão, geralmente 
na madrugada, por conta da baixa audiência, como medida técnica para conferir a manuten-
ção do sistema técnico de imagem. Enquanto essa imagem é exibida, o departamento técnico 
regulariza aspectos ligados à geração, tratamento e transmissão do sinal de televisão. 
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