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O trabalho de conclusão de curso é a oportunidade 
final para se colocar em prática os conhecimentos adquiridos 
ao longo da trajetória do estudante na graduação. Desafiador, 
complexo e marcado por etapas importantes de pesquisa, pro-
dução e escrita, trata-se de uma experiência transformadora, ao 
proporcionar ao formando a possibilidade de retomar estudos 
anteriores, ampliar os horizontes de alcance e amadurecer no 
processo acadêmico. 

As dificuldades enfrentadas ao longo da produção tor-
nam-se instrumentos importantes para a consolidação do pro-
cesso de construção do conhecimento. No caso de Programe-
se, o desafio maior foi realizar um projeto de cunho transmidiá-
tico, gravado em outros estados e com alto custo, ou seja, foi 
necessário criar um planejamento rigoroso em todas as etapas 
de produção, de modo a facilitar a concretização dos objetivos. 

A hipótese inicial de que a convergência tem alterado, 
de modo substancial, a forma de se fazer TV no Brasil foi com-
provada, bem como foram atingidos os objetivos estabelecidos 
no início do processo de pesquisa. Os profissionais entrevista-
dos reforçaram as teorias estudadas, o que mostra que a imersão 
na prática comprovou o caráter de transição dos tempos atuais, 
marcados por um rico diálogo entre os diferentes meios de co-
municação. Ainda não é possível afirmar, com clareza, qual será 
a televisão do futuro, mas o registro da mudança é de fundamen-
tal importância para compreender melhor o momento e realizar 
novas pesquisas. 

O documentário foi o instrumento principal da discus-
são empreendida pelo projeto. Nele, observou-se um panorama 
variado de opiniões acerca da convergência midiática e sua rever-
beração nas produções televisivas. Os novos comportamentos do 
público, a ponto de a categoria espectador ser repensada a partir 
do conceito de interator, mostram que as audiências caminham, 
cada vez mais, para uma interatividade mais enfática. Sabe-se que 
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o acesso à efetiva participação ainda é feito de modo tímido, uma 
vez que as barreiras sociais, os interesses políticos e econômicos e 
as dificuldades de ordem cultural e educacional no país impedem 
a democratização no acesso aos meios de comunicação. 

De todo modo, a internet, as redes sociais e os meios 
facilitadores da mobilidade têm apresentado novos caminhos 
para a formação de uma cultura participativa, que aos poucos 
vai ocupando o devido lugar de protagonismo. Os caminhos da 
convergência para as televisões educativas, comunitárias e não 
comerciais também podem gerar amplos espaços de debate, que 
se não foram o foco deste trabalho, mostram-se como temáticas 
de grande relevância para pesquisas vindouras. 

Na produção do programa on-line, foi possível experi-
mentar a aplicabilidade de formatos típicos da contemporaneida-
de, em exercício profícuo de criação e de linguagem. Observar 
o que era adequado para cada plataforma de escoamento per-
mitiu à equipe compreender as relações e distinções entre cada 
meio. Desse modo, o programa na web cumpriu seu papel de 
adicionar novas camadas de sentido à proposta transmidiática e 
de alimentar as discussões de modo a ampliar a experiência do 
documentário. A qualidade das entrevistas gravadas, facilitadas 
pelo apoio das emissoras e produtoras, deu um caráter valoroso 
para as discussões empreendidas, tendo em vista que as vozes são 
de profissionais representativos para as suas áreas de atuação. 

O e-book, ao realizar o aprofundamento de questões 
teóricas que não puderam ser esmiuçadas no memorial, permi-
tiu um esclarecimento acerca dos fenômenos caracterizadores 
da convergência. Além de oferecer ao público a compreensão 
mais profunda das pesquisas que fundamentaram o projeto, o 
livro foi um exercício de recuperação e acréscimo de conhe-
cimentos. A tradução dos conceitos em resumos comprovou a 
aplicabilidade deles na pesquisa e permitiu uma maior apropria-
ção das temáticas por parte dos realizadores. 

A escrita do memorial descritivo também se mostrou desa-
fiadora. Por conta das limitações de espaço, foi necessário ampliar 
o domínio do conteúdo e ser capaz de escrever com paráfrases e 
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com poucas citações diretas. De todo modo, a prática representou 
um enriquecimento do ponto de vista acadêmico, haja vista que as 
pesquisas de cunho científico devem apresentar as perspectivas do 
pesquisador, à luz dos teóricos, mas não simplesmente reproduzin-
do-os. Ao ser transformado em livro impresso, o memorial ganhou 
novos contornos e agregou ainda mais à proposta transmídia, cor-
respondendo, assim, ao quarto desdobramento do trabalho. 

Ao longo da produção de Programe-se, algumas má-
ximas acerca do trabalho audiovisual foram comprovadas. A 
formação e o bom relacionamento da equipe são de crucial im-
portância para o desenvolvimento de qualquer projeto. Não por 
acaso, os estudantes e profissionais envolvidos com essa propos-
ta foram fundamentais para a execução das tarefas. O entrosa-
mento da equipe favoreceu o cumprimento efetivo das etapas de 
pré-produção, produção e pós-produção. 

De igual modo, verificou-se que o planejamento e o res-
peito ao cronograma, mais do que medidas de caráter organiza-
cional, são elementos basilares para a sustentação do projeto. O 
cumprimento de prazos e o gerenciamento do tempo também fo-
ram pontos diferenciais para este produto e que contribuíram para 
a sua realização. Comprovou-se também um fato vivenciado em 
todos os trabalhos do curso: a interdependência entre as funções 
e etapas videográficas. Não há como criar solitariamente um pro-
jeto que envolva imagem e som. Mesmo que se trabalhe sozinho, 
há a dependência dos aparatos técnicos e de recursos humanos. 

Vale ressaltar também o empenho da orientação em to-
dos os processos da pesquisa. Com o olhar atento da professora 
Betânia Vilas Bôas e da professora Karen Ramos, o trabalho ga-
nhou nuances mais maduras, a partir da relação entre teoria e 
prática. As reuniões periódicas em todos os estágios de produção 
garantiram a criação de um conceito e a fundamentação necessá-
ria para a sua transformação em produto. Assim, ficou mais fácil 
escrever um texto correlacionando teoria e prática, visto que essa 
tarefa foi iniciada desde a elaboração do projeto de pesquisa. O 
entrosamento entre orientadoras e orientandos também permitiu 
a vivência plena da produção de um trabalho de conclusão de 
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curso, com todas as suas peculiaridades acadêmicas, profissionais 
e humanas, verdadeiramente aplicadas no produto final. 

A intenção, desde a concepção de Programe-se, era 
produzir um trabalho que contribuísse para o crescimento do 
curso de Comunicação Social da UESC, de modo a retribuir todo 
o conhecimento proporcionado pelos professores e técnicos ao 
longo da nossa formação. Afinal, é importante que o estudante 
deixe um legado que enriqueça o acervo do curso e alimente 
novos projetos. Dado ao seu caráter intrínseco, espera-se que 
as reflexões sobre a televisão, aqui realizadas, fomentem novas 
pesquisas e representem um importante material de análise e 
estudo. Como os pesquisadores da área também são um dos 
públicos que este projeto buscou alcançar, confia-se na possi-
bilidade do prolongamento das discussões proporcionadas pelo 
documentário, o programa on-line e o e-book, reforçando, as-
sim, o caráter disparador desses produtos.

Em termos gerais, acredita-se no potencial de Programe-
se como instrumento documental de uma fase de transição. Em 
consonância com os movimentos contemporâneos da comuni-
cação, observa-se que a apropriação do conceito de transmídia 
mostrou-se como uma alternativa para entender os fenômenos em 
construção e apresentar uma nova e fértil seara de possibilidades 
de produção para os estudantes do curso de Comunicação Social 
da UESC, motivando novos olhares para as próximas empreitadas.

 A convergência tem imposto novos padrões de produ-
ção impulsionados pelo público. As tendências contemporâneas 
e as perspectivas para o futuro da TV fazem com que seja vis-
lumbrado um cenário de intensas mudanças, que quanto melhor 
compreendidas, melhor serão vividas pelo público, princípio e 
fim de um bom trabalho audiovisual. 

Se há muito tempo a TV tem sido “companheira cons-
tante, até mesmo quando a deixamos ligada e vamos fazer 
outras coisas pela casa” (BRAUNE; RIXA, 2007), é necessário 
pensar como a TV está se preparando para uma fase de maior 
autonomia do público. É difícil saber se os telejornais, shows e a 
teledramaturgia perderão o protagonismo que alcançaram. Não 



16
3

Pr
og

ra
m

e-
se

se sabe também se as novelas continuarão proporcionando uma 
“catarse coletiva diária” (MELO, 2010, p. 64), se serão absorvi-
das ou até mesmo substituídas pelas séries. O que é perceptível 
é a compreensão de um processo em construção, que favorece 
o entendimento sobre a TV do presente e os caminhos para o 
futuro de um meio tão influente. 

Serão as narrativas transmídia, sintomáticas da con-
vergência, a maneira mais produtiva para o alcance de grandes 
audiências? O que virá depende muito do desenvolvimento da 
tecnologia, dos hábitos do público e da democratização do aces-
so aos meios de comunicação. Mas não se pode negar que essa 
hipertelevisão está reescrevendo o lugar da TV na vida dos indiví-
duos, tendo questionado o seu espaço como primeira tela. A inte-
ratividade está cada vez mais presente, e os interatores vão querer 
ampliar as possibilidades de participação, além das redes sociais. 

O crescimento dos conteúdos on demand, por sua vez, 
não retira o poder das transmissões ao vivo, dos realities, das 
séries e novelas que são comentados ao mesmo tempo em que 
são exibidos. A simultaneidade de comportamentos distintos si-
naliza que o padrão futuro talvez seja a ausência de padrões. 
Com mais telas de acesso ao conteúdo, a internet vai continuar 
mudando o mundo e deixando tudo ainda mais smart. Espera-se 
que essa evolução caminhe em paralelo às transformações so-
ciais, de modo a ampliar a participação do público, com níveis 
reais de engajamento e intervenção. 

Daniel Filho (2003, p. 11), ao realizar uma análise históri-
ca sobre o perfil da televisão brasileira, aludindo à simbologia do 
“circo eletrônico” — criada pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos 
—, coloca o público e os produtores de TV em um mesmo pata-
mar: “Quem faz e quem assiste à tevê estão no mesmo barco. São 
cúmplices. E é essa cumplicidade que a gente deve buscar o tempo 
todo”. Essa pode ser uma saída para vislumbrar qual será a TV do 
futuro. Ao conferir ao público um caráter especial nos fenômenos 
aqui estudados, espera-se que esse livro, bem como todo o projeto 
Programe-se, possa contribuir para uma compreensão mais ampla 
sobre o universo televisivo nessa fase de mudanças constantes.




