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3 PÓS-PRODUÇÃO3 PÓS-PRODUÇÃO

A fase de pós-produção36 envolve diversos aspectos ine-
rentes ao processo de conclusão de um trabalho audiovisual. A 
etapa de maior importância desse estágio é a edição. Essa tare-
fa exige tempo, domínio técnico de programas específicos de 
edição de imagem e som e, além de habilidade e criatividade, 
sensibilidade para entender as necessidades do vídeo e compor 
uma obra que corresponda aos objetivos traçados no roteiro. 
Não por acaso, a fase de montagem é segmentada entre profis-
sionais específicos, que dividem entre si a edição de imagem, 
a edição de som, a computação gráfica, a composição de trilha 
musical e a finalização, etapas que serão analisadas e descritas 
nos próximos tópicos.  

 

3.1 Documentário

3.1.1 Decupagem

A primeira fase no processo de edição é a decupagem 
(WATTS, 1999), etapa marcada pela escolha, análise e descri-
ção das imagens, áudios, textos e planos que entrarão no docu-
mentário. Trata-se de uma análise minuciosa de todo o material 
bruto, ou seja, de tudo que foi gravado. Lucena (2012) reforça a 
importância da decupagem, tendo em vista que, com o relatório 
da minutagem — marcação dos intervalos de tempo dos trechos 
selecionados —, será possível, em todos os estágios da pós, lo-
calizar as imagens, áudios e textos com facilidade. 

36 SALLES, Felipe. Etapas da produção. In: Apostila de cinematografi a. Disponível em: 
<http://goo.gl/X0RrQ7>. Acesso em: 26 ago. 2013.
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No caso de documentários, também se realiza a trans-
crição das entrevistas. Embora nem sempre se realize a transcri-
ção literal, em Programe-se, os realizadores optaram por escre-
ver exatamente tudo que foi falado, o que facilitou o processo 
de montagem da ficha de edição e, posteriormente, do roteiro 
final. A decupagem durou quase dois meses, entre agosto e se-
tembro de 2015. Inicialmente, foram feitas as transcrições. Essa 
atividade não apresentou problemas. Com o texto em mãos, já 
foram destacados alguns trechos que poderiam fazer parte do 
documentário. Durante o mês de setembro, foi feita a decupa-
gem das imagens das câmeras e a seleção dos áudios. 

A opção do grupo foi buscar o que havia em comum 
nos discursos e sequenciá-los em blocos temáticos específicos, 
formando um texto, compreendido por Lucena (2012) como o 
“esqueleto” do documentário. Visto que, inicialmente, foram 
identificados muitos temas e informações, foi necessário estru-
turar melhor os discursos. Para isso, o mês de outubro foi dedi-
cado à composição dos caminhos narrativos do documentário. 

 

3.1.2 Narrativa 

É preciso criar uma lógica de sustentação do discurso (PUC-
CINI, 2009) que seja capaz de justificar a realização do filme. Da 
filmagem à montagem, o documentarista está sempre repensando 
conceitos, alternativas e viabilidades (PUCCINI, 2009). É importante, 
nesse processo — além de realizar escolhas técnicas, narrativas, dis-
cursivas, estéticas, ideológicas, políticas e conceituais —, colocar-se 
no lugar do público e projetar quais sensações devem ser estimula-
das (MURCH, 2004), priorizando, assim, as suas emoções. 

Para isso, é importante determinar “onde começa a his-
tória, onde termina e como a informação se distribui ao longo do 
caminho” (BERNARD, 2008, p. 62). O público é favorecido com 
a chance de preencher as lacunas deixadas pelo documentarista e 
tornar-se ainda mais ativo. Bernard (2008) também destaca a apre-
sentação de um ponto de vista equilibrado, a carga suficiente de 
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informação (transmitida, por vezes, de modo surpreendente e de-
safiador) e, em certos temas muito específicos, a importância de 
ouvir vários especialistas e opiniões sobre o assunto. Em Progra-
me-se, a polifonia de argumentos alimentou o debate e eviden-
ciou o caráter fluido das transformações pelas quais a televisão 
vem passando. Além disso, foi possível compreender como dife-
rentes veículos de comunicação do país pensam essa fase atual da 
TV, possibilitando, assim, o equilíbrio dos discursos. 

Nesse sentido, organizou-se a seguinte estrutura: ques-
tionamentos gerais de abertura; função e importância da televisão 
no Brasil; televisão e internet; convergência; público e audiên-
cia; interatividade e feedback; redes sociais; conteúdo; segunda 
tela; multitelas; linguagem; grade de programação; conteúdo on 
demand; narrativas; transmídia; e, por fim, as perspectivas para 
o futuro. O roteiro final está disponibilizado no APÊNDICE A. 

Sobre a estrutura clássica de início, meio e fim, Luce-
na (2012) destaca o olhar atento para a abertura. Devem ser 
evitadas as soluções didáticas, permitindo que a história vá se 
construindo no decorrer da narrativa. Uma abertura que explica 
tudo atrapalha a fluência textual e impede que o público parti-
cipe de modo mais intenso. Por isso, opta-se, no documentário 
Programe-se, por realizar uma abertura com questionamentos 
e não com respostas. Além de servir para apresentar parte dos 
personagens, a abertura lançou mais dúvidas do que certezas. 
Os primeiros blocos (televisão e internet) também introduziram 
o tema ao público, incitando os desdobramentos seguintes. 

O meio do roteiro é o espaço para a apresentação do 
desenvolvimento do tema, desdobrado nas informações cen-
trais, exposições de opinião confluentes e opostas, ilustrações, 
exemplos e aprofundamentos. Na narrativa de Programe-se, o 
meio foi preenchido com as temáticas de maior densidade e que 
exigiram maiores reflexões. Por isso, dá-se a composição com 
os assuntos mais complexos: convergência; público e audiência; 
interatividade e feedback; redes sociais; conteúdo; segunda tela; 
multitelas; linguagem; grade de programação; conteúdo on de-
mand; narrativas; e transmídia. 
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O final da história deve apresentar a conclusão das in-
tenções apresentadas inicialmente, mas não por isso encerrar 
a discussão. Muito pelo contrário: o documentário, devido ao 
seu cunho social e próximo da realidade, estimula a discussão 
de questões importantes para a sociedade, projetando soluções, 
implicações e despertando novos interesses e posicionamentos 
sobre as temáticas discutidas. A conclusão da narrativa de Pro-
grame-se é dada com perspectivas para o futuro da televisão. 

3.1.3 Edição

A montagem representa a conclusão do processo de ado-
ção de um ponto de vista por parte do documentarista (PENAFRIA, 
2001). É na edição que a narrativa terá o ritmo e a sequência de 
planos definidos, criando, enfim, a mensagem geral a ser veicula-
da. A montagem define o controle narrativo, por meio da suces-
são de imagens e sons, em uma organização criativa e planejada. 

Zettl (2011) destaca as quatro funções básicas da edi-
ção: combinar, reduzir, corrigir e criar. Martinelli (2006), por 
sua vez, reforça o teor criativo do trabalho do editor, responsá-
vel efetivamente por criar as cenas no vídeo, tendo em vista que 
nem sempre a cena descrita no roteiro será a mesma na narrativa 
videográfica. A liberdade de coordenação dos planos e takes37 é 
quase ilimitada. Murch (2004) destaca a importância de serem 
gravadas várias cenas, haja vista que uma boa quantidade de 
material vai garantir maiores possibilidades na edição, favore-
cendo uma montagem mais dinâmica. 

Quanto à edição propriamente dita, a prática do corte, 
ou seja, “o momento de transição para o plano seguinte” (MUR-
CH, 2004, p. 16), é a mais comum. Entre um plano e outro, 

37  Unidade de gravação ininterrupta caracterizada pelo intervalo entre o ligar e o desligar 
da câmera. Uma cena pode ser pensada sob diferentes pontos de vista e enquadramentos, 
mas cada tentativa de gravação de cada plano será chamada de take. No processo de edição, 
escolhe-se o melhor take de cada plano gravado, ampliando e selecionando, assim, as op-
ções de montagem. 
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o corte define a velocidade narrativa, configurando-se como a 
“operação elementar da montagem” (PUCCINI, 2009, p. 98). 
O corte é um elemento de manipulação da realidade, que pode 
introduzir a mudança de câmera, de movimento, de cena, de 
ponto de vista, criando uma continuidade visual, por vezes e 
preferencialmente, imperceptível ao espectador que não conhe-
ça os recursos de edição. 

 Para Murch (2004), o corte deve apresentar alguns ele-
mentos fundamentais: ser capaz de refletir a emoção do momen-
to; permitir o avanço do enredo; acontecer no momento ideal 
para a manutenção do ritmo; respeitar os limites do foco de in-
teresse do espectador e a movimentação dentro do quadro, bem 
como o eixo de filmagem e a continuidade do espaço. 

É preciso encontrar o momento exato em que a cena 
deve ser cortada, quase que na hora do “piscar de olhos”, como 
metaforiza Murch (2004). Nesse processo, é preciso sensibili-
dade para captar o que a imagem “fala” e “pede”. E não se trata 
de intuição, mas sim de potencialidade e treino do olhar para 
encontrar a melhor forma de montar e cortar. 

Parte-se, então, de um roteiro de edição (PUCCINI, 
2009), cujas principais funções são a orientação da montagem, a 
definição da estrutura (com ou sem divisão em bloco temático), 
a ordem das cenas, a mistura de vozes, o desenvolvimento do 
tema desde a abertura, passando pelos desdobramentos internos 
até chegar à resolução. Na criação da ficha de edição de Progra-
me-se, a escolha do texto foi anterior à escolha dos planos e das 
imagens de cobertura. 

Todas as reuniões dos realizadores com a orientadora, 
no mês de outubro de 2015, foram concentradas na definição 
do roteiro de edição, finalizado no início de novembro, até 
que fosse possível chegar a uma versão de aproximadamente 
30 minutos. O que se priorizou foi a manutenção da estrutura 
narrativa, com as mesmas temáticas. Houve também a busca 
pelo balanceamento dos discursos no que tange à aparição dos 
entrevistados. 
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Desde o primeiro corte38, a tarefa ficou sob a respon-
sabilidade de Tcharly e Dilson. Para o processo de edição de 
imagens do documentário e do programa on-line, utilizou-se o 
programa Adobe Premiere Pro CS6. Apenas na finalização, que 
será descrita em outro tópico, foi utilizada a versão mais recente 
do programa, o Adobe Premiere Pro CC.

 Na primeira ordenação de sequências, é montada a ma-
croestrutura do filme, com a organização das cenas. Em seguida, 
passa-se para a microestrutura, que é a ordenação dos planos 
(PUCCINI, 2009). Em Programe-se, esse processo foi respeita-
do. Inicialmente, foram sincronizados os áudios e os vídeos de 
todos os arquivos originais da câmera 1. 

A edição prosseguiu com a montagem dos cortes. “À 
medida que a edição progride, você trabalha para ter um corte 
bruto. [...] Mas a sua história geral e a estrutura dela já estão no 
lugar, e você tem alguns, se não todos, os elementos na mão” 
(BERNARD, 2008, p. 199). Pensando nisso, a partir do segundo 
corte, foi iniciado o processo de criação da microestrutura, com 
a inserção das imagens da câmera 3.  

Para o terceiro corte, foram acrescentadas as imagens da 
câmera 2. Para dar prosseguimento à montagem, os três cortes 
seguintes se concentraram na inserção dos elementos de compu-
tação gráfica, que serão explicados no tópico específico. Ao lon-
go do processo, também foi decidido que as imagens captadas 
pela GoPro seriam aproveitadas no documentário, desfazendo a 
decisão inicial de usar tais imagens apenas no programa on-line.   

Para facilitar a compreensão dos diversos assuntos dis-
cutidos, optou-se por uma sutil divisão em blocos temáticos. No 
vídeo, são projetadas palavras-chave relativas a cada novo tema 
introduzido e também como elementos que reforçam trechos dos 
discursos dos entrevistados. Em alguns casos, a palavra surge na 
primeira menção, ao mesmo tempo em que o personagem fala; 

38  Conforme defi ne Zettl (2011), o primeiro corte corresponde à disposição inicial e ex-
perimental das tomadas e sequências de tomadas a partir da sua duração e defi nição prévia 
da ordem. Trata-se, nesse sentido, da primeira versão do material montado. 
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em outros casos, a palavra surge como elemento temático, apre-
sentando ou resumindo o assunto em discussão. Essa divisão evita 
a necessidade de uma blocagem explícita e de um narrador, assim 
como contribui para guiar o entendimento do público. 

Bonasio (2002) destaca a relevância dos movimentos 
videográficos para o processo de pós-produção: os primários, 
marcados pela movimentação do sujeito no take ou na cena; 
os secundários, identificados pela movimentação da câmera ou 
lente; e os terciários, criados pelas transições e efeitos de edição. 
Em Programe-se, houve a prevalência dos movimentos secundá-
rios e terciários. 

A câmera 3, concentrada em imagens de bastidores e 
em planos não convencionais, captou imagens com movimen-
tos secundários. Quanto aos movimentos terciários, eles foram 
cruciais na criação dos efeitos de computação gráfica, que per-
correram todo o documentário, evidenciados nas transições, 
imagens entrecortadas e nos jogos de janelas, recursos que con-
feriram dinâmica para a narrativa. 

Quanto ao ritmo da edição, nota-se que ele é definido pelo 
conteúdo de cada take, complexidade da imagem nele contida e 
contexto no qual ele vai aparecer em cena, como explica Bonasio 
(2002). Nesse aspecto, a densidade é marcada pela quantidade de 
takes. Já a intensidade corresponde à sensação de energia provocada 
por cada take. Daí, pode-se afirmar que o documentário Programe-
se é um vídeo denso e intenso, ou seja, há uma variedade de takes 
e, em boa parte deles, uma sensação de energia, provocada pelas 
inserções da câmera 3 e pelos recursos de computação gráfica. 

Bonasio (2002) também discorre sobre os tipos de edi-
ção. Nesse quesito, há um hibridismo no documentário: cons-
truiu-se uma narrativa marcada pela edição métrica, com takes 
de tempos com duração similar, mas também há algo da edição 
temática, haja vista que são o tema e os subtemas que dão o 
ritmo e conteúdo à edição. Não se pode deixar de identificar 
também os traços da edição de tonalidade ou emocional: a esco-
lha das cores e dos efeitos visuais e sonoros foi construída com 
vistas a causar a sensibilização do público-alvo. 
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3.1.4 Identidade visual e computação gráfica

A identidade visual de um produto videográfico diz res-
peito a um conjunto de escolhas que favorecem a transmissão 
bem construída de um conceito e envolvem as cores, elementos 
cênicos, planos e enquadramentos utilizados. Essas relações in-
dicam que a identidade está associada às opções estéticas deter-
minadas pela direção de fotografia, pela direção de arte39 e pela 
direção geral. Em Programe-se, devido às diferentes vertentes 
nas quais o projeto se apresenta, foi preciso trabalhar com iden-
tidades visuais distintas, que possuíssem suas próprias paletas 
de cores40, porém tendo um elemento em comum. No início do 
processo da criação de uma identidade visual, é preciso resgatar 
e/ou pesquisar algumas referências que possam ter (ou não) ele-
mentos em comum com o tema discutido no produto. 

Inicialmente, as pesquisas para o documentário se con-
centraram em produtos que possuíssem uma carga visual inova-
dora, algo que fosse diferente das grandes produções do mains-
tream41. Dentre os vídeos selecionados, um se destacou: The TV 
Show42, um videoclipe de animação japonesa que mostra, atra-
vés da color bar e de um enredo bem-humorado, as diferentes 
linguagens da televisão convergindo em uma só. 

O elemento em comum de todos os produtos foi a color 
bar, que é apresentada de formas variadas: serviu como parâme-

39  A direção de arte, dentro de um contexto audiovisual, é o desenvolvimento da criação 
de linguagem visual de um projeto. O diretor de arte (ou editor de arte) coordena todos 
os elementos que compõem a identidade visual do produto, que vai da concepção dos fi -
gurinos, objetos de cena, cenários, paletas de cores a criação de vinhetas, efeitos gráfi cos e 
divulgação visual e impressa.
40  A paleta de cores é uma tabela com as diferentes cores e tonalidades que farão parte 
do vídeo. Por meio dela, é possível escolher a representação visual de elementos cênicos e 
efeitos de computação gráfi ca, de modo a manter a compatibilidade conforme as variações 
previstas na paleta. 
41  Tendência ou movimento ligado à arte que agrada grande parte da população, tornan-
do-se um produto de muito sucesso.
42  THE TV Show. Direção: Sugimoto Kousuke. Performance: MANABE Takayuki. Vi-
deoclipe, 03'28". Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BQ9YtJC-Kd8>. 
Acesso em: 10 set. de 2015. 
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tro para a barra de créditos43, para as vinhetas dos intertítulos44 
e para as cores usadas nos efeitos de transição de tela dividida. 
Desse modo, além da representatividade da color bar, foi neces-
sário algum outro elemento que marcasse melhor a identidade 
do documentário. Para isso, foi encontrado um recurso que tra-
duz a linguagem gráfica atual e que possui grande ligação com 
o tema do documentário: o NDA — New Digital Aesthetics (em 
português, Nova Estética Digital)45, além do glitch46. 

Em Programe-se, esses elementos trazem a simbologia da 
construção e desconstrução sobre o “pensar TV” atualmente, bem 
como a interferência dos diversos meios na produção televisiva. 
A sensação de “defeito” traz uma ideia de camadas de construção 
como se algo que está por trás do que é apresentado fosse revela-
do aos olhos dos espectadores. O programa usado para a criação 
dos efeitos de computação gráfica foi o Adobe After Effects CS6. 

Como abordam Azevedo e Conci (2003), a computação 
gráfica é uma ferramenta não convencional que permite ao artista 
um maior poder de criação. Através dela, podem ser criadas ima-
gens antes inimagináveis. Com a difusão de softwares que auxi-
liam na concretização das ideias, foi cada vez mais preciso que 
os criadores artísticos obtivessem um conhecimento no estudo de 
técnicas de desenho, teoria da computação, entre outros. 

43  A barra de créditos corresponde ao texto colocado em certos momentos do vídeo (em 
nomes de entrevistados e locais mostrados na tela, por exemplo), por meio de inserção de 
elementos de computação gráfi ca. 
44  Vinhetas de intertítulos são textos, aliados a um recurso de animação, que aparecem na 
tela com o objetivo de evidenciar a mudança de abordagem temática. Em uma aproximação 
com um texto escrito, corresponderia ao subtítulo de um texto. 
45  Surgido em 2012, o NDA apresenta a beleza da distorção gráfi ca de vídeos, jogos (prin-
cipalmente os da década de 1980), os pixels, etc. No mundo real, com a visão humana cada 
vez mais centralizada às telas de smartphones, televisores e tablets, essa estética propõe uma 
celebração aos erros cometidos pelas máquinas. Segundo o futurista Bruce Sterling, essa 
estética valoriza a indefi nição do real e digital. In: STERLING, Bruce. Wired. [Blog Inter-
net]. An essay on the new aesthetic. New York: Corey Wilson, 4 fev. 2012.  Disponível em: 
<http://www.wired.com/beyond-the-beyond/2012/04/an-essay-on-the-new-aesthetic/>. 
Acesso em: 30 set. 2015. 
46  A palavra glitch tem origem alemã e signifi ca algo como escorregar ou deslizar. Foi ini-
cialmente bastante utilizada na eletrônica e cibernética. Na prática, é uma falha no sistema 
eletrônico que provoca desde uma interferência a uma imagem mal-acabada, instabilidade. 
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Os recursos de animação e de manipulação de imagens, 
como câmeras lentas e transições, embora típicos da linguagem 
cinematográfica ficcional, podem ser usados no documentá-
rio sem lhe tirar o papel de representar uma realidade (SALLES, 
2005). A animação, em um filme, pode vir combinada com ações 
reais, a chamada live-action (MARTINS, 2007), funcionando as-
sim para ressaltar elementos subjetivos, históricos, cômicos ou 
psíquicos, e também pode ser usada em toda a extensão do vídeo, 
representando situações objetivas ou subjetivas. O documentário 
Programe-se mesclou os recursos de computação gráfica com as 
entrevistas, com evidente predominância do live-action. 

De modo geral, pode-se dizer que há cinco matérias 
básicas de expressão de um filme: a fala, a imagem filmada, o 
ruído, a música e as configurações gráficas. Aragão (2006) usa o 
termo “configurações gráficas” para se referir aos elementos de 
linguagem verbal, numérica, pictórica e esquemática que fazem 
parte da dimensão gráfica de uma obra audiovisual, inclusive a 
linguagem gráfica em movimento. O título, os créditos, as infor-
mações institucionais são recursos que costumeiramente apare-
cem em toda obra videográfica. 

A narrativa de Programe-se conta, de modo enfático, 
com a presença de recursos de computação gráfica desde os 
créditos iniciais, com as informações sobre apoiadores e realiza-
dores; a abertura, que sintetiza questionamentos sobre o assunto 
a ser discutido; as barras de créditos, apresentando cada entre-
vistado com o nome, cargo e local em que trabalha; palavras-
chave; os clipes que são intercalados entre sonoras; as transições 
de imagem e os créditos finais.

 Aragão (2006) discorre sobre os efeitos que são pro-
vocados pelas aberturas que usam elementos gráficos: chamar 
a atenção do espectador, gerar expectativa sobre o contexto, 
provocar empatia ou incômodo para o espectador, apresentar 
personagens e locais da trama e expor partes da narrativa. 

Na abertura de Programe-se, o espectador é imerso em 
um ambiente multitelas, o qual se inicia no elemento-chave do 
projeto, a color bar. Cada entrevistado está inserido em uma cor 
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da gama composta pelo elemento, como uma forma de dar des-
taque às falas e apresentar recursos que o diferenciem de uma 
abertura convencional. A posição e a quantidade das telas, en-
fatizando o conceito de multitelas, é uma forma de exemplificar 
o mundo atual onde todos têm sua atenção dividida entre várias 
telas e muitos conteúdos. Durante as sonoras, as disposições e 
dimensões das telas são variadas, muitas vezes entrecortando o 
vídeo, dando a ideia de “peças de quebra-cabeça” que são com-
pletadas a partir da visão do espectador. 

Um aspecto importante para esse tópico da abertura é o 
movimento, seja ele feito a partir do uso das transições em glitch 
ou criados no programa a partir do uso do null object (em portu-
guês, “objeto nulo”), que apesar de não realizar modificações no 
projeto da computação gráfica, quando utilizado como controla-
dor de câmera no programa After Effects, possibilita uma criação 
de movimentação de câmera que se assemelha ao real.

Outro elemento no qual a abertura se baseia é a profun-
didade. Na ótica de Azevedo e Conci (2003), a percepção de 
espacialidade de uma imagem é compreendida como a capaci-
dade de o indivíduo estabelecer a distinção entre formas, cores, 
texturas e a relação espacial existente entre os objetos reais do 
mundo. 

No documentário, a ideia da profundidade é destacar 
o quão amplo é o ambiente televisivo, mostrando o que muitas 
vezes não é visto. Um exemplo mais específico sobre o uso da 
profundidade é no final da abertura: após a última sonora, ocor-
re um movimento circular para frente evidenciando o quanto 
havia se aprofundado e o quanto havia para ser apresentado. 

Além disso, outro recurso utilizado para evidenciar a pro-
fundidade de campo foi o glow, efeito que dá aos objetos uma 
luminosidade regulável. No caso do documentário, trabalhou-se 
uma luminosidade que remete ao neon. Utilizaram-se também 
filtros de imagens com texturas que dão a impressão de telas arra-
nhadas. A utilização das texturas é uma forma de auxiliar o espec-
tador a perceber o movimento (AZEVEDO; CONCI, 2003). 
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Para o título Programe-se, foi escolhida a fonte Mini-
mal, em branco, a cor obtida a partir da junção de todas as ou-
tras (PEDROSA, 2003). Ao fundo, o color bar utilizado como 
sombreamento. A simbologia por trás do design do título é mos-
trar que o documentário não quer tratar a televisão atual apenas 
em sua visão geral, mas também quer tratar dos componentes 
que contribuem para as tendências contemporâneas.

As palavras-chave usadas no documentário se equipa-
ram a intertítulos. Com base em Gaudreault e Jost (1990), Aragão 
(2006) expõe as funções dos intertítulos, dividindo-os em efeitos 
linguísticos e efeitos narrativos. Os linguísticos têm o papel de 
guiar o espectador, facilitando a interpretação dos significados, 
ampliando a informação gerada pela imagem. Os narrativos si-
tuam tempo e espaço, resumem ações, antecipam sequências e 
colaboram com a progressão narrativa. 

Em Programe-se, as palavras projetadas graficamen-
te no vídeo têm função linguística quando reforçam o discurso; 
e narrativa, ao introduzirem as temáticas específicas, tais como 
convergência, segunda tela, transmídia, entre outras. As palavras 
possuem estética presente na identidade visual do produto: a co-
loração com glow e o glitch como movimento de entrada e saída. 

No documentário há, assim, a presença de configura-
ções gráficas extradiegéticas47 sobrepostas ou intercaladas às 
imagens filmadas. Os créditos iniciais de Programe-se apresen-
tam a informação de que este se trata de um trabalho de conclu-
são de curso. Além disso, apresentam também os apoiadores do 
projeto; ao todo, dez logomarcas. Em seguida, entram os crédi-
tos dos realizadores. Durante a transição entre as informações, 
foi utilizado o glitch para introduzir o espectador à linguagem 
visual que será apresentada posteriormente. 

Para os créditos dos entrevistados, foram utilizados mo-
vimentos de entrada e saída também em glitch, com efeito de 

47  De modo geral, a diegese está ligada ao aspecto interno da narrativa, visto como a 
realidade própria e o mundo real da história. O que está fora dessa realidade é considerado 
extradiegético. Quanto aos recursos de computação gráfi ca usados em Programe-se, por 
serem elementos externos ao ambiente da cena, são considerados extradiegéticos. 
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iluminação; porém, diferentemente da transição por interferência, 
o movimento é de rolagem para cima e para baixo, dando dinami-
cidade aos entrevistados e chamando a atenção do público para 
uma nova informação. Também foi utilizado o efeito glow. 

A creditação é composta pelo nome do entrevistado (reme-
tendo ao design do título do documentário), o seu cargo e a empresa 
de comunicação que ele representa. A fonte utilizada foi a Minimal, 
dimensionada para dar destaque ao nome do personagem. Já para os 
créditos finais, optou-se pela tela em black com a textura de vidro ar-
ranhado (usada anteriormente na abertura) e as informações seguin-
do o design proposto desde o início do documentário: a fonte branca 
e com sombreamento nas cores da color bar, junto ao efeito glow, 
intercaladas com as transições em glitch para conferir movimento.

 

3.1.5 Efeitos de transição

Embora tenha sido usado o corte seco48, houve um equi-
líbrio com as vinhetas e efeitos de transição. Para a criação desses 
efeitos, baseou-se na estética do NDA. As formas de desconstrução 
e interferência propostas nesse movimento artístico proporcionaram 
uma identidade específica para o documentário. Ao todo, foram uti-
lizados 23 tipos de transições diferentes. Dez delas foram adquiridas 
no fórum de discussão 3D149, as outras foram criadas por Dilson, se-
guindo o conceito do movimento NDA e tomando como referência 
vídeos do site Envato50 disponibilizados no YouTube. 

48  O corte seco corresponde a um corte, no processo de edição, marcado pela ausência de 
efeitos de transição, ou seja, a mudança de um plano para outro se dá de modo imediato e 
sem intermediários. 
49  3D1. Fórum em que designers de diversas partes do mundo compartilham experiên-
cias, respondem dúvidas e disponibilizam arquivos e tutoriais para outros designers Dispo-
nível em: <http://www.tresd1.com.br/forum>. Acesso em: 6 set. 2015. 
50  ENVATO. Coordenação de Collis Ta'eed. Desenvolvido por Collis Ta'eed, Cyan Clai-
re, Jun Rung, 2006. Site norte-americano que proporciona a venda de produtos de com-
putação gráfi ca, como aberturas, créditos, encerramentos. Disponível em: <https://www.
envato.com/>. Acesso em: 20 set. 2015.
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Os efeitos de transição são usados para entrecruzar 
momentos durante a narrativa. A ideia é tornar o discurso mais 
fluido também com o uso do grafismo. Para isso, foram elenca-
dos os seguintes momentos: as mudanças de informações nos 
créditos iniciais e finais e o término da abertura com a imagem 
seguinte do documentário, dando a ideia de que alguém mu-
dou de canal. As transições também foram usadas para demarcar 
as imagens de cobertura, trazendo movimento e dinamicidade 
para elas, e, por fim, como entrada e saída dos clipes.

Por conta do uso de recursos de transição em grande 
quantidade e da intensidade emocional provocada pela comple-
xidade sugerida nas cenas, é possível classificar a montagem do 
documentário como uma montagem complexa (ZETTL, 2011), 
uma vez que há uma ruptura com as convenções videográfi-
cas, a partir do uso de imagens entrecortadas e o cruzamento 
proposital das linhas vetoriais. Há também a utilização de telas 
múltiplas e cortes rápidos. 

No documentário, há a inserção de cinco clipes de tran-
sição que funcionam não como divisão em blocos, mas como 
espaços de alternância de fluxo narrativo e apresentação de ele-
mentos visuais sem o discurso verbal. Para isso, cada clipe, de 
10 segundos cada, resume uma ideia que contribui para a cone-
xão das cenas. 

No primeiro clipe, são apresentados alguns persona-
gens em momentos de descontração. A ideia é familiarizar o 
público com os profissionais que aparecerão durante a narrativa. 
O segundo clipe mostra a maioria das emissoras e produtoras 
visitadas durante a gravação. Foram utilizadas as imagens nas 
quais apareciam as logomarcas dos locais a fim de apresentar e 
identificar as empresas. 

O processo de produção foi escolhido como tema para 
o terceiro e o quarto clipes. Para eles, foram selecionados tre-
chos que mostram os bastidores das emissoras e produtoras du-
rante as suas rotinas produtivas. As imagens mostram desde a 
criação de pautas nas redações à gravação em estúdio e a edição 
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nos switchers51. O maquinário utilizado na produção televisi-
va também é mostrado nesses clipes para apresentar ao público 
mais detalhes sobre o modo como se faz TV. O quinto e último 
clipe é um contraste entre o passado e o futuro.  

Os clipes foram editados de modo diferente, quando 
comparados à abertura. O conceito do NDA foi respeitado, po-
rém com a utilização de uma coloração remetendo à color bar. As 
transições, feitas com iluminação, variam entre o glitch e o flare52. 
O conceito de multitela permaneceu, porém, diferentemente da 
abertura, as telas apresentam conteúdos diferentes, fazendo o es-
pectador observar mais atentamente os conteúdos de cada janela. 

3.1.6 Edição de som e trilha musical

O sentido e a estrutura de um filme estão concentra-
dos na construção de uma camada sonora e de uma camada 
audiovisual (CARVALHO, 2007). A trilha sonora, nesse senti-
do, corresponde não apenas à trilha musical, mas é composta 
por efeitos sonoros (sons e ruídos) e voz (falas e narrações). A 
união desses recursos é um dos elementos que caracteriza, junto 
com a imagem, a linguagem cinematográfica. É preciso, assim, 
pensar na composição de uma paisagem sonora (SHUM, 2008), 
expressão ligada à definição de um ambiente sonoro correspon-
dente a toda configuração sonora que compõe uma obra, sejam 
sons abstratos, como as trilhas musicais, ou sons reais, como os 
típicos de um dado ambiente. 

A respeito das escolhas sonoras, Armes (1999) expõe fun-
ções básicas da edição de som, que envolvem o balanceamento 

51  Também conhecida como mesa de corte, o equipamento facilita a transmissão televisi-
va e é geralmente usado para selecionar vários tipos de imagens de diversas fontes, câmeras, 
videoteipes, caracteres, entre outros elementos. 
52  O fl are é um defeito ótico que acontece quando a luz penetra diretamente através das 
extremidades da lente da câmera. O resultado desse defeito são manchas luminosas em 
formatos circulares. Mais comum na fotografi a, é usado no NDA para aquecer a imagem 
ou torná-la mais colorida, bem como dinamizar efeitos de transição.
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dos áudios, as correções, o equilíbrio com momentos de silên-
cio e som ambiente, recursos muito parecidos com os realizados 
na edição de imagem. Murch (2004) destaca, inclusive, que os 
editores de som sempre pensam os filmes em duas dimensões, 
desde o momento da captação. A dimensão horizontal envolve a 
sequência de um som após o outro. A dimensão vertical implica 
os sons que acontecem de modo simultâneo. É preciso, assim, 
um trabalho criativo “na criação e integração de uma tapeçaria de 
som multidimensional” (MURCH, 2004, p. 135).

Em Programe-se, o som desempenhou um papel crucial: 
além de complementar o ritmo e os efeitos gerados pela imagem, o 
som funcionou também como correção para as falhas da captação, 
bem como contribuiu para uma construção narrativa mais eficaz. 

O processo foi iniciado com a exportação do projeto de áu-
dio, por meio do Adobe Premiere CC, no formato omf, que permite 
a manipulação completa das bandas sonoras presentes na montagem 
final do software de vídeo em outros softwares específicos para áu-
dio. Em seguida, partiu-se para o nivelamento de volume entre as en-
trevistas, permitindo que todas fossem ouvidas na mesma amplitude 
de som. A DAW — Digital Work Station (em português, a “estação 
de trabalho de áudio digital”) utilizada foi o Adobe Audition. 

Para a edição, realizou-se uma afinação dos cortes entre 
os takes e a substituição de trechos com ruídos extremos por 
algum trecho de “silêncio” captado na gravação. Também, nes-
se processo, ocorreu a perfeita sincronização de áudio e vídeo, 
assim como a inserção de efeitos de transição. Em seguida, teve 
início a etapa de tratamento de som, correspondente à remoção 
dos ruídos e texturas indesejadas a partir do isolamento de fre-
quências exclusivas e sua conseguinte anulação. 

Para o desenho de som53, foram inseridos efeitos FX, ou 
seja, produzidos em estúdio. Assim como no trabalho da com-
putação gráfica, houve a prevalência do efeito glitch, que alude 

53  Desenho de som é o processo de ordem técnica e criativa que envolve a manipulação, 
a criação e a organização do som em uma obra artística. 
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a uma “pane no sistema”, oriunda do universo da computação. 
Também foram utilizados filtros sonoros para distinguir o áudio 
da abertura — que se aproxima de um áudio de alto-falante — 
das outras partes do documentário, marcadas por um áudio mais 
neutro, sem efeitos diferenciadores.    

Quanto à trilha musical de Programe-se, composta por 
Victor Brasileiro e Danley Rodrigues, a composição foi reali-
zada na DAW Ableton Live. Buscou-se transmitir uma estética 
contemporânea e próxima ao teor de discussões suscitadas pela 
narrativa. Considerando o caráter tecnológico aludido pelo do-
cumentário, todos os instrumentos foram virtuais — Virtual Stu-
dio Technology (em português, “Tecnologia de Estúdio Virtual”). 
Daí o fato de as músicas usadas serem caracterizadas pelo uso 
dos sintetizadores — timbres eletrônicos — e de instrumentos 
como bateria, percussão, baixo, guitarra, pianos e strings, tim-
bres responsáveis pela ambiência da trilha musical.  

 Armes (1999) apresenta as noções de trilha extradiegética e 
trilha diegética. As diegéticas são identificadas pelos elementos mu-
sicais que fazem parte do ambiente narrativo interno da cena. As 
extradiegéticas, por outro lado, são construídas posteriormente e vão 
além do contexto interno, tal como a música de uma personagem em 
um filme, que pode não fazer parte da cena real, mas exerce papel 
simbólico e psicológico de associação da história com a música. 

Conceito semelhante é visto em Shum (2008), quando 
o autor comenta que um som pode ser ouvido (on-track) ou su-
gerido pelas imagens (off-track). Em Programe-se, trabalhamos 
com os sons off-track, dada a prevalência de uma trilha musical 
extradiegética, com músicas compostas e adicionadas ao vídeo 
na etapa de finalização. As músicas são utilizadas na abertura, 
nos clipes de transição e no encerramento, ora como som em 
BG (background54), ora como som principal. É importante frisar 

54  O som em BG (background) diz respeito à trilha que se ouve em plano secundário du-
rante um vídeo. Por vezes, é o som do próprio ambiente e/ou uma música que se escuta ao 
fundo, durante a veiculação de outro som junto a uma imagem. Por exemplo: o som da rua 
e uma música colocados ao mesmo tempo em uma entrevista na qual a fala do entrevistado 
ocupa o plano principal. 
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que trilhas musicais autorais enriquecem uma proposta audiovi-
sual, tornando seu conteúdo ainda mais autêntico e exclusivo.

A animação temporal da imagem pode ser estimulada, 
de forma precisa ou flutuante, pela trilha que marca a interpreta-
ção das imagens por parte do espectador, dessa forma “unifican-
do ou separando estruturalmente sequências visuais compostas 
de múltiplos movimentos e mudanças do ponto de vista” (RO-
DRÍGUEZ, 2006, p. 328). Assim, o som costuma ser utilizado 
como o prolongamento de um som correspondente a um plano 
até o plano seguinte — efeito de sobreposição ou overlapping, 
que resulta em uma sensação de unidade entre imagens dife-
rentes — e que foi usado em alguns momentos da narrativa. Há 
também o uso da música de forma homogênea em conteúdos 
visuais diferentes, de modo a gerar a ideia de uma situação uni-
tária, como o que se observa nos clipes de transição do docu-
mentário. 

De igual modo, pode-se buscar também a manutenção 
da estabilidade de um ponto de audição em um contexto ca-
racterizado por planos visuais diferentes, gerando uma relação 
de interdependência narrativa. Assim, há uma centralização das 
ações, como na música usada na conclusão do documentário, 
que se inicia com o discurso dos entrevistados e se prolonga 
pelos créditos finais.

3.1.7 Finalização 

O processo de finalização do vídeo de um produto au-
diovisual envolve a afinação dos cortes, a correção de cor e a 
aplicação de filtros caracterizadores da identidade videográfica 
e estética. Recai sobre a imagem um processo tão longo quanto 
o realizado na banda sonora. 

A finalização do documentário iniciou-se com a ava-
liação dos cortes originais da montagem. Posteriormente, ocor-
reu a análise das variações de luz e cor encontradas por conta 
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do uso de câmeras diferentes. O equilíbrio foi dado a partir da 
busca de uma uniformidade entre as câmeras, de modo que as 
imagens tivessem cor, luz e textura bastante próximas. Nesse 
estágio, é necessário encontrar uma unidade. 

Após a afinação dos cortes e a equiparação da luz en-
tre os takes, aplica-se a correção de cor, com o nivelamento de 
luz presente no vídeo. Através do uso de recursos adicionais 
(plug-ins) do Adobe Premiere e outros softwares, como o Magic 
Bullet, a correção foi realizada, seguida da aplicação dos filtros 
e texturas pretendidas. A coloração usada no documentário, vol-
tada mais para o azul, foi pensada no sentido de aproximá-lo de 
uma estética cinematográfica. 

3.2 Programa On-line 

3.2.1 Decupagem

A decupagem do programa on-line ocorreu em novem-
bro. Inicialmente, foram selecionados os melhores takes de cada 
episódio. Em seguida, foi selecionado o respectivo arquivo de 
áudio. A escolha de cada take se deu tanto pela qualidade da 
interpretação quanto pela apresentação do texto, no sentido de 
preservar a mensagem textual e o aspecto estético. 

Quanto às escolhas das partes das entrevistas que com-
poriam o conteúdo do programa on-line, esse processo se deu 
em paralelo à análise dos trechos para o documentário. Como os 
programas foram pensados em temas bastante específicos, ficou 
fácil estabelecer o que caberia a cada episódio e o que se restrin-
giria apenas ao documentário.

 Desse modo, de outubro a novembro, foi feita a primei-
ra ficha de edição de todos os episódios, com os textos dos apre-
sentadores e dos entrevistados. Assim como no documentário, 
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a montagem inicialmente textual favoreceu uma manipulação 
mais rápida dos arquivos no momento da edição propriamente 
dito. Com o “esqueleto” (LUCENA, 2012) em mãos, Tcharly par-
tiu para a montagem de cada programa. 

 

3.2.2 Narrativa

Puccini (2009) localiza na figura do montador a mesma 
importância creditada a um coautor, por conta da autonomia 
criativa e da capacidade de criar soluções não previstas no rotei-
ro. Nesse aspecto, comprovou-se o caráter de criação inerente 
à pós-produção. A importância de rever o roteiro de edição já 
se mostrou no primeiro corte de cada programa, apresentado à 
orientadora em meados de novembro. Daí, foi possível estabe-
lecer o padrão narrativo.

Com base na estrutura de início, meio e fim (LUCENA, 
2012), cada programa começa com o problema lançado pelo 
casal apresentador (TV aberta, Esporte, Telenovela, TV fechada e 
Internet), em uma evidente apresentação do conflito. Os outros 
cinco programas (Telejornalismo, Entretenimento, Série, Docu-
mentário e Publicidade) são iniciados com um trecho emble-
mático de alguma entrevista, com a mesma intenção de lançar 
a problemática narrativa do programa, só que agora do ponto 
de vista dos entrevistados. Após esse preâmbulo, sempre vem a 
vinheta de abertura. 

O meio do programa é, então, preenchido com os dife-
rentes pontos de vista dos entrevistados sobre cada tema, inter-
calados com a discussão do casal. Alguns elementos narrativos 
são comuns a todos os episódios, como a sala de TV, que agrada 
ao personagem masculino, mas desagrada à personagem femi-
nina, e os comportamentos opostos de ambos em relação ao 
hábito de assistir TV.

Como o programa foi pensado com uma estrutura narra-
tiva autônoma e não sequencial, de modo a permitir que o públi-



10
9

Pr
og

ra
m

e-
se

co assista ao episódio que quiser, sem necessariamente ter que 
acompanhar todos, cada edição é concluída com uma discussão 
do casal, que dificilmente entra em acordo sobre o problema 
em questão. Desse modo, buscou-se despertar a curiosidade, e 
não a obrigação, de o público acompanhar a continuidade da 
história nos outros episódios. 

3.2.3 Edição 

O primeiro processo foi a sincronização dos arquivos 
de áudio e vídeo. Em seguida, foi feito o primeiro corte, ainda 
no domínio da macroestrutura (PUCCINI, 2009), que se mos-
trou insuficiente para as peculiaridades narrativas. Os programas 
estavam sem ritmo. Como as entrevistas estavam relativamente 
longas, as falas rápidas dos apresentadores não eram compatí-
veis, o que gerava uma junção de diferentes elementos sem um 
fio condutor que os unificasse.

 Por conta disso, foram definidos novos parâmetros para 
a edição: cada entrada de um entrevistado não deveria ultrapas-
sar 30 segundos; alguns áudios deveriam ser editados com o 
efeito de sobreposição ou overlapping; e por fim, sempre que 
possível, os entrevistados apareceriam mais de uma vez em cada 
episódio. 

O segundo corte, definidor da microestrutura, já esta-
va com um ritmo mais dinâmico. Além disso, apresentou ou-
tro acréscimo: a inserção de imagens gravadas com a GoPro, 
que, inicialmente, seriam as únicas complementares da câmera 
1. Após a análise do segundo corte, na primeira quinzena de 
dezembro, observou-se que era preciso dinamizar a narrativa, 
especialmente com as entrevistas que não tinham a alternativa 
da GoPro. Daí, para o terceiro corte, foram inseridos os planos 
da câmera 2, garantindo um novo ritmo. Os programas também 
entraram no tempo idealizado, com no máximo cinco minutos. 
O quarto e o quinto cortes foram dedicados às inserções dos 
elementos de computação gráfica. 
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Nesse sentido, reforçaram-se as funções da edição, alu-
didas por Zettl (2011): combinar, reduzir, corrigir e criar. Todas 
as quatro etapas foram necessárias durante a edição dos progra-
mas: a combinação dos discursos dos entrevistados com as falas 
dos apresentadores; a redução temporal e textual do material; a 
correção dos pressupostos iniciais de montagem e a criação de 
recursos de dinamização da narrativa. A edição do programa 
caracterizou-se, como métrica, com planos de duração análoga.

Quanto aos movimentos videográficos (BONÁSIO, 
2002), houve a predominância dos terciários, com as transições 
entre as câmeras e os efeitos de computação gráfica. No que 
concerne ao ritmo, o programa pode ser considerado denso, por 
conta da variedade de takes das três câmeras. Não há, no en-
tanto, grande intensidade, visto que a sensação de energia era 
mínima, diferentemente do documentário. 

3.2.4 Identidade visual e computação gráfica

Para o programa on-line, foi pensado um tipo de iden-
tidade visual que fosse diferente daquela apresentada no docu-
mentário. Por isso, aproveitaram-se algumas características do 
projeto executivo, por conta da semelhança com a linguagem 
pensada para o programa on-line. A ideia foi utilizar uma es-
tética com pouca profundidade de campo, algo que remetesse 
aos desenhos animados, com mais descontração, como o que é 
comumente encontrado em conteúdos da web. A fonte utilizada 
foi a Agency FB, assim como no projeto executivo. O trabalho 
visual teve como centro as telas, o símbolo do projeto. 

A computação gráfica concentrou-se nas vinhetas de aber-
tura e de encerramento, nos créditos dos entrevistados e nas tran-
sições de início e término. Inicialmente, na abertura, é possível ver 
um ícone de uma tela carregando, elemento comum no ambiente 
da internet, que já marca o ambiente para qual o produto foi pro-
posto. Ao finalizar esse carregamento, é possível “mergulhar” nessa 
tela e perceber que há outra tela dentro dela, reforçando a ideia 
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de um conteúdo dentro do outro. Durante a apresentação de cada 
uma, surgem os nomes dos temas discutidos nos episódios. 

As cores utilizadas fazem parte da gama composta na co-
lor bar. A entrada do título foi realizada com a referência de várias 
pequenas telas formando o nome Programe-se. O on-line veio 
com uma iluminação parecida com a utilizada no documentário. 
A imagem final da abertura coincide com o nome do episódio, 
centralizado e colocado com a mesma fonte, a Agency FB. Já os 
créditos mantiveram a simbologia da color bar e, através da ani-
mação de camadas de cores, as informações foram apresentadas 
de forma mais simples, porém com o necessário movimento.

3.2.5 Efeitos de transição

As transições dos programas foram usadas em dois mo-
mentos: após a abertura, para marcar o início oficial do desen-
volvimento do tema, e depois da última entrada dos apresenta-
dores, para evidenciar o fim do programa e o começo dos crédi-
tos finais. Para essas transições, pensou-se em formas geométri-
cas em movimento. Para a transição de entrada, foram utilizadas 
formas triangulares nas cores da color bar, que se atravessam 
realizando a transição da abertura para a primeira sonora do 
programa. Já para o encerramento, foi pensada uma ficha branca 
que dá início à mudança de outras fichas nas cores presentes na 
color bar, dando a ideia de conteúdos que se perpassam. 

3.2.6 Edição de som e trilha musical

Entende-se que as mudanças de som, sejam da ordem 
da intensidade, sejam do tom ou da presença-ausência, também 
devem estar em paralelo com as mudanças visuais: “como apro-
ximações, elevações, descidas, mudanças de cor, mudanças de 
plano etc.” (RODRÍGUEZ, 2006, p. 327). Percebe-se, assim, que 
a dimensão sonora não é um simples complemento da imagem, 
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mas um elemento de total relevância para a condução da nar-
rativa audiovisual, tendo em vista a transmissão de sensações 
espaciais, a condução da interpretação do conjunto audiovisual 
e a organização narrativa do fluxo discursivo, elementos apre-
sentados por Rodríguez (2006) para fortalecer o papel do som 
como instrumento de coesão da montagem audiovisual. 

Na versão on-line de Programe-se, a edição se deu de 
modo semelhante ao documentário, partindo-se da exportação 
de arquivos e seguindo-se para o nivelamento de volume, a afi-
nação dos cortes e o tratamento de som, com a remoção dos ruí-
dos indesejados. A trilha musical, criada na DAW Ableton Live, 
inspirou-se em um caráter mais leve e extrovertido, condizente 
com a proposta do programa. 

As trilhas de abertura e de encerramento foram compos-
tas de modo a corresponder às vinhetas de animação da com-
putação gráfica. Também foram usados componentes típicos 
da paisagem sonora, realizados no processo de construção do 
desenho de som. Por isso, são usados efeitos, como filtros dife-
renciadores das partes dos apresentadores e dos entrevistados. 
As cenas do casal contam com um efeito em background que 
visa reproduzir o som de um televisor ligado, conferindo, assim, 
maior veracidade às situações retratadas. 

Os instrumentos e o fluxo de trabalho foram basicamen-
te os mesmos usados no documentário, variando apenas alguns 
timbres.

3.2.7 Finalização 

Durante a finalização do programa, foram realizadas as 
mesmas etapas realizadas na conclusão do documentário: análise 
de cortes feitos na montagem, avaliações sobre variações de luz, 
cor e textura, na busca pelo equilíbrio visual. Em seguida, reali-
zou-se a correção de cor, o nivelamento de luz e a aplicação de 
efeitos. A coloração final ficou próxima do sépia, buscando, assim, 
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imprimir uma estética diferente daquela observada no documentá-
rio. Desse modo, foi possível marcar também a linguagem visual de 
cada produto. Essa marca de distinção estética também reforçou o 
princípio transmidiático no qual essa proposta se sustenta. 

3.3 E-book 

3.3.1 Diagramação 

A diagramação consiste na técnica de disposição de ele-
mentos textuais e imagéticos em uma página digital ou impres-
sa. No que compete a esse processo, é importante compreender 
a hierarquia da informação e analisar o espaço da página para 
que a distribuição do conteúdo não cause desconforto para o 
leitor. Do contrário, a leitura do material pode se tornar uma 
experiência insatisfatória de aprendizado.

Para essa etapa final do e-book, foi utilizado o progra-
ma de edição de imagens Adobe Photoshop CS6. A partir da 
definição da identidade visual, foi iniciado o processo de tex-
turização das páginas. A fonte escolhida para o corpo do texto 
foi a Walkway SemiBold, e os títulos dos capítulos seguiram o 
padrão da fonte Minimal. Nessa etapa, foram selecionadas as 
imagens que ilustram todo o e-book, escolhidas a partir de uma 
reanálise do material gravado para o projeto. Após essa escolha, 
foi aplicado um filtro chamado Halftone, que, a partir da união 
de vários pontos, forma uma imagem. Esse filtro é uma espécie 
de ilusão de ótica e ainda é visto em impressão de imagens em 
livros e revistas. 

Concluído o processo de diagramação do e-book, as 
páginas foram organizadas e agrupadas no formato PDF. Essa 
conversão foi feita no site Smallpdf. 

Na organização final, cada capítulo ocupou uma média 
de duas a três páginas, com textos intercalados com imagens. Os 
títulos de cada seção são também ilustrados com situações que 
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remetem à temática. Essa composição visual também é repro-
duzida no sumário, no intuito de se buscar a aproximação com 
os guias de programação. A color bar, por sua vez, muito usada 
no projeto, é ressignificada por meio de uma listra horizontal na 
capa, bem como pelo uso das formas geométricas na numeração 
das páginas. Na pós-produção, decidiu-se também que o e-book 
ganharia o subtítulo de Guia Conceitual. No próximo capítulo, 
é possível ter acesso ao conteúdo textual do guia. 
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