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RESUMO 

A partir dos avanços tecnológicos, vislumbra-se o surgimento de uma nova mídia, 
que contrastando com a mídia tradicional – a televisão – cuja apresentação é fixa, 
torna-se cada vez mais interativa, permitindo que o usuário atue como gerador de 
conteúdo nas diversas mídias. Neste processo, o usuário pode escolher ativamente 
por quais caminhos os meios de comunicação devem se orientar e tornam-se 
coautores de um trabalho colaborativo e único. Buscando a convergência entre a 
televisão e a internet, a série de programas televisivos Caminhos do Vale proposta 
neste trabalho, tem com objetivo divulgar pontos turísticos do Vale do Paraíba, na 
perspectiva de diferentes pessoas que, de forma proativa e colaborativa contribuíram 
para a produção do desenvolvimento da série televisiva. Utilizou-se como ferramenta 
para este processo a rede social Facebook, através da criação de uma fanpage, 
Caminhos do Vale Oficial, no qual os usuários participaram ativamente na 
construção do programa, determinando os destinos de gravação, enviando imagens 
e contribuindo para a elaboração da pauta, possibilitando, assim, diferentes níveis 
de interação. A série Caminhos do Vale constitui-se de três episódios que 
apresentam histórias, costumes, tradições e belezas naturais de três locais do Vale 
do Paraíba, sendo eles: a Fazenda Nova Gokula, em Pindamonhangaba-SP, o 
Parque Estadual Serra do Mar, em Cunha-SP e o Parque Estadual Ilha Anchieta, em 
Ubatuba-SP, com o intuito de incentivar o turismo e a economia da região. Através 
deste trabalho é possível constatar que a televisão pode integrar-se às mídias 
digitais, possibilitando a interação entre os receptores e produtores de conteúdo, 
tornando, portanto, o telespectador um sujeito fundamental na produção televisiva. 

 

Palavras-chave: Produção colaborativa; Interação; Interatividade; Facebook; Vale 

do Paraíba. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde o princípio da televisão, o meio de comunicação de massa busca 

alternativas para estimular a participação do telespectador, a fim de compreender 

suas expectativas, obter um retorno sólido sobre o conteúdo transmitido e as 

opiniões públicas. Segundo Cannito (2010), ao longo dos mais de sessenta anos de 

história da televisão, a participação do espectador por meio de votações sempre foi 

requerida.  Para tal, de acordo com Carneiro (2012), o público era incentivado a 

participar através de cartas.  

A forma como a TV era pensada antes do surgimento da internet sofreu 

alterações, à medida dos avanços tecnológicos. Para Cannito (2010) o digital esta 

transformando a televisão, o rádio, o cinema e o telefone. Esta mudança tem uma 

nova e fundamental característica, a convertibilidade.  

A televisão digital passou a ser pensada para atingir um novo público – cada 
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vez mais proativo – possibilitando uma convergência real com a internet e a 

interatividade. Segundo Lima; Preto e Ferreira (2005), a TV digital permite que o 

telespectador supere a posição de receptor, deixando de ser simplesmente uma 

televisão para as massas em que a informação continuará a ser produzida e 

transmitida unilateralmente pelas emissoras. Desta maneira, houve a quebra de 

paradigmas, como o fluxo linear de informação e o usuário passivo.  

Este trabalho aborda a produção colaborativa para a criação de programas 

televisivos. Através da interação com os usuários da rede social Facebook, foi 

possível potencializar a expressividade do público, que se tornou parte fundamental 

do processo produtivo. 

Por meio deste processo tecnológico surge a necessidade de relacionar os 

meios de comunicação de massa com as mídias sociais, tornando a produção e 

geração de conteúdos mais democrática e colaborativa.  Portanto, buscou-se reunir 

dados e informações com o propósito de responder ao seguinte problema de 

pesquisa: Que alternativas de solução projetual podem ser desenvolvidas pelos 

investigadores deste trabalho a fim de promover convergência entre a televisão e a 

internet como potencial de produção colaborativa através do Facebook para a 

divulgação dos pontos turísticos do Vale do Paraíba? 

O presente trabalho tem como objetivo produzir uma série de três programas 

televisivos com a temática: Pontos turísticos pouco conhecidos do Vale do Paraíba, 

promovendo o envolvimento com as tradições e cultura regional, trazendo 

informações relevantes do local, proporcionando ao público-alvo momentos de lazer, 

reflexão e conhecimento. Cada episódio apresenta um local distinto da região, sendo 

eles: a Fazenda Nova Gokula, em Pindamonhangaba-SP, o Parque Estadual Serra 

do Mar, em Cunha-SP e o Parque Estadual Ilha Anchieta, em Ubatuba-SP, com o 

propósito de mostrar o Vale do Paraíba com suas tradições e culturas de maneira 

inovadora e dinâmica, durante seu tempo de exibição. 

Com isso, pretende-se contribuir com o turismo no Vale do Paraíba, 

fomentando, consequentemente, a economia local, visto que os programas divulgam 

pontos turísticos da região, podendo assim atrair turistas, impulsionando a geração 

de renda, além de cultivar as tradições e cultura local. 

Salienta-se também a responsabilidade socioambiental fomentada pelo 

projeto, que incentiva os telespectadores/usuários à vivenciarem práticas benéficas 

à sociedade e meio ambiente, formando uma conscientização ambiental para o 



3 

cuidado e preservação dos atrativos turísticos do Vale do Paraíba. 

Para o desenvolvimento deste trabalho científico, foram realizadas 

pesquisas bibliográficas que enriqueceram o projeto, fornecendo suporte teórico 

para a construção prática da série televisiva Caminhos do Vale. Além disso, através 

da criação da página facebook.com/caminhosdovaleoficial, foram desenvolvidas 

pesquisas descritivas no formato de pesquisa de opinião, que possibilitaram que os 

usuários da rede social escolhessem os destinos de gravações e auxiliassem na 

elaboração de pauta. Também foi possível potencializar a produção colaborativa 

através do envio de imagens e vídeos dos participantes da fanpage para o 

desenvolvimento do programa. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

Produzir uma série de programas televisivos para divulgar pontos turísticos 

pouco conhecidos do Vale do Paraíba, utilizando a rede social Facebook como 

ferramenta de produção colaborativa. 

 

Objetivos Específicos 

● Criar uma fanpage na rede social Facebook e utilizar como ferramenta de 

produção colaborativa na elaboração dos programas;  

● Coletar sugestões de usuários da fanpage e utilizar como auxílio na 

elaboração dos roteiros dos programas; 

● Produzir três programas televisivos da categoria informativa e gênero 

documentário, com as temáticas: Ecoturismo e Turismo Cultural; 

● Fomentar a conscientização ambiental para o cuidado e preservação dos 

atrativos turísticos do Vale do Paraíba. 

 

METODOLOGIA 

Este projeto se embasou em pesquisas bibliográficas, que segundo 

Rampazzo (2013), são referenciais teóricos publicados em livros, revistas e etc. A 

utilização de tais obras literárias, justificam e enriquecem o trabalho, além de dar 

suporte para a construção do projeto. 
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Para a execução deste projeto, foi necessária a utilização de pesquisas 

descritivas no formato de pesquisa de opinião. De acordo com Rampazzo (2013), a 

pesquisa de opinião procura saber sobre atitudes, pontos de vistas e preferências 

que os indivíduos têm a respeito de determinado assunto, visando descobrir 

tendências, descrever procedimentos, reconhecer interesses, identificar falhas ou 

erros, e outros comportamentos. Para a realização da pesquisa de opinião neste 

trabalho, foi criada uma fanpage na rede social Facebook, objetivando colher dados 

dos usuários e utilizá-los como ferramenta de auxílio na produção da série de 

documentários. Após as pesquisas, teve início o processo de pré-produção, 

produção e pós-produção. 

De acordo com Zettl (2011), a pré-produção é o planejamento que engloba 

todas as tarefas realizadas antes do trabalho efetivo em estúdio ou em campo. 

Neste projeto o processo realizou-se a criação de ideias para a série de 

documentários, tais como, título, objetivo, público-alvo, além disso, também ocorreu 

a elaboração dos roteiros de gravações, escolhas de equipamentos necessários 

para a gravação, locação e contato com as pessoas que participaram das 

gravações. 

Posteriormente, teve início o processo de produção. Para Zettl (2011), o 

processo de produção compreende todas as atividades necessárias para a 

realização da gravação de um vídeo ou transmissão de um evento. O processo de 

produção neste projeto colocou em prática tudo que foi planejado durante a pré-

produção,  objetivando transformar a ideia original em produto acabado. 

E por fim iniciou-se a pós-produção. Segundo Zettl (2011), o processo de pós-

produção consiste em duas atividades: edição de áudio e vídeo. Neste projeto o 

processo de pós-produção iniciou-se com a criação da vinheta de abertura da série 

de documentários, edição de áudio, edição de vídeo e finalização.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto da série de documentários audiovisuais com o tema: Caminhos do 

Vale – Produção Colaborativa de Programa Televisivo foi desenvolvido através de 

etapas pré-determinadas por meio de um planejamento, no qual foi desenvolvido um 
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cronograma que foi executado de acordo com as etapas: definição temática, pré-

produção, produção e pós-produção. 

A definição do nome da série de documentários para televisão levou em 

conta o conceito principal do estudo, o Vale do Paraíba. Por este motivo, foi definido 

o título “Caminhos do Vale” para a série televisiva. O nome remete aos diversos 

caminhos da região do Vale, com suas estradas que levam a histórias, culturas e 

paisagens diferentes. 

Antes de iniciar a execução deste projeto, foi indispensável à captação de 

recursos financeiros para o desenvolvimento da página no Facebook e série 

audiovisual Caminhos do Vale. O valor necessário foi captado de maneira 

colaborativa, através de uma rifa. Com esta iniciativa, o valor arrecadado foi 

destinado ao desenvolvimento da marca e identidade visual da página e programa 

televisivo, e manutenção da página no Facebook. 

Após a criação da marca e identidade visual, iniciou-se a criação da página, 

com o endereço online: www.facebook.com/caminhosdovaleoficial. Iniciou-se então 

a produção de conteúdo e compartilhamento para familiares, amigos e colegas. Com 

24 horas, a página já contava com 200 likes. A página contou com postagens diárias 

de conteúdos diversificados relacionados ao turismo no Vale do Paraíba para a 

fidelização dos seguidores. Para estes conteúdos foram utilizadas imagens de sites 

de prefeituras e guias turísticos online, com o objetivo de promover os locais. 

A primeira votação de destino para as gravações do primeiro documentário 

da série Caminhos do Vale, utilizou do recurso visual para incentivar a participação 

dos usuários da rede social. Foi postada uma imagem com quatro opções de pontos 

turísticos, de diferentes cidades do Vale, sendo eles: Fazenda Nova Gokula, em 

Pindamonhangaba - SP; Parque Vale do Itaim, da cidade de Taubaté – SP; 

Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida – SP; e Parque Roberto Burle Max, 

do município de São José dos Campos. Os usuários tiveram que escolher o local de 

gravação através das opções de expressões de like do Facebook: “Curtir”, “Amei”, 

“Haha” e “Uau”. A opção mais votada foi a “Curtir”, sendo a Fazenda Nova Gokula, 

maior templo Hare Krishna da América Latina, o destino escolhido para a primeira 

gravação. 

Definido o local de gravação, foi realizado o contato com o coordenador do 

departamento de comunicação da Fazenda Nova Gokula, Jaya Deva Das, e iniciado 

http://www.facebook.com/caminhosdovaleoficial
http://www.facebook.com/caminhosdovaleoficial
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o processo de produção. 

A votação para a escolha do segundo destino de gravações do 

documentário Caminhos do Vale ocorreu através de um vídeo, que apresentava 

duas Estâncias Climáticas do Vale do Paraíba: Cunha e Campos do Jordão. Os 

seguidores foram convidados à votarem a partir de comentários na publicação. O 

local indicado pelos usuários da fanpage para a gravação do segundo programa 

Caminhos do Vale, foi a estância climática de Cunha, localizada no estado de São 

Paulo. A partir de então, foi iniciado o processo de pesquisa de pontos turísticos da 

cidade e determinado que o Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Cunha seria o 

destino da gravação, levando-se em consideração a as belezas naturais do local e o 

ecoturismo desenvolvido na região. 

Foi contatado o departamento de assessoria de comunicação da Fundação 

Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Governo Estadual de São Paulo, na 

pessoa de Lucília Gonçalves, para a autorização da gravação no parque. A partir do 

contato, iniciou-se o processo de pré-produção e gravação. 

Posteriormente, os usuários do Facebook foram convidados a contribuir com 

o documentário enviando fotos ou vídeos do Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo 

Cunha – SP. Estas imagens foram inseridas no segundo episódio do programa 

Caminhos do Vale com a permissão dos mesmos. 

A escolha do destino do último documentário da série deste projeto dividiu-

se em quatro etapas. A primeira consistiu na escolha do ambiente adequado para a 

gravação: montanha, cidade ou praia, sendo escolhida a praia, através de 

comentários na postagem. 

Na segunda etapa os usuários tiveram que escolher em qual cidade do litoral 

norte paulistano, localizado no Vale do Paraíba, deveria ser realizada a gravação do 

programa. Para a escolha do local foi criado um GIF com as fotos das cidades de 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.  O local escolhido foi a cidade 

de Ubatuba. 

A terceira etapa deste processo consistiu na escolha de um ponto turístico 

da cidade de Ubatuba para a realização da gravação do programa Caminhos do 

Vale. Nessa etapa os usuários da fanpage não foram submetidos a opções, como 

nas demais votações. Os colaboradores tiveram a total liberdade de sugerir o local 
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que desejassem para a realização do documentário. O destino definido por eles foi o 

Parque Estadual Ilha Anchieta. Por fim, foi solicitado aos usuários da página que 

colaborassem com a elaboração da pauta de gravação, sugerindo perguntas que 

seriam inseridas no roteiro do programa. 

Novamente foi contatada a assessoria de comunicação da Fundação 

Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Governo Estadual de São Paulo, 

entidade responsável pelo Parque Estadual Ilha Anchieta. A partir do contato, foi 

realizada a gravação. 

Após as gravações foi realizada a decupagem do material capturado e a 

elaboração do roteiro de edição e processo de pós-produção com a criação da 

vinheta de abertura para o programa, edição de áudio, edição de vídeo e finalização. 

Neste processo foram utilizadas os softwares: Adobe After Effects CS6 e Adobe 

Premiere Pro CS6. 

 

RESULTADOS 

A série televisiva “Caminhos do Vale”, constitui em uma série audiovisual de 

três documentários, que apresenta pontos turísticos pouco conhecidos do Vale do 

Paraíba, a fim de promover a cultura e tradição local, trazendo informações sobre a 

região, proporcionando entretenimento e informação ao público.  

Os programas foram desenvolvidos através da produção colaborativa, 

utilizando como ferramenta a rede social Facebook. Neste processo, os usuários da 

rede contribuíram com sugestões de destinos para as gravações. 

A série foi intitulada como “Caminhos do Vale”, pois refere-se às inúmeras 

possibilidades de descobertas a serem realizadas pelo Vale do Paraíba e aos 

caminhos que podem levar à surpreendentes pontos turísticos da região. 

A série “Caminhos do Vale” apresenta três episódios, classificados na 

categoria informativa, do gênero documentário. Cada programa tem 

aproximadamente oito minutos de duração e aborda um local distinto, escolhido 

através da produção colaborativa, sendo eles: a Fazenda Nova Gukula, em 

Pindamonhangaba-SP; o Parque Estadual Serra do Mar, em Cunha-SP; e o Parque 

Estadual Ilha Anchieta, em Ubatuba-SP. Nestes programas, foram entrevistados 

profissionais capacitados para fornecer informações sobre a história, cultura e 
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estrutura do local, a fim de incentivar a visita dos turistas no local. Além disso, 

destaca-se o caráter de conscientização ambiental apresentado nos episódios, 

salientado pelos entrevistados. 

Optou-se pelo formato sem narração, em que não é utilizado um narrador 

para a condução dos documentários. Deste modo, os programas seguirão com uma 

sequência inteligível da fala dos entrevistados, intercaladas com inserts do local, 

proporcionando assim, dinâmica e naturalidade ao conteúdo, conforme afirma 

Mcleish (2001). 

Deste modo, a série televisiva “Caminhos do Vale” promove a interação, 

tornando o usuário do Facebook um agente ativo na produção televisiva, 

contribuindo, assim, na divulgação e promoção dos pontos turísticos pouco 

conhecidos do Vale do Paraíba. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muito se fala sobre a decadência da popularidade da televisão por conta dos 

avanços da tecnologia. Entretanto, através do desenvolvimento deste projeto 

observou-se que a sociedade vivencia a era da convertibilidade, no qual os meios de 

comunicação não decaem, mas se renovam com o intuito de se tornarem mais 

atrativos e completos diante os usuários. 

A série de programas televisivos Caminhos do Vale, proposta neste trabalho, 

comprovou, através da produção colaborativa na rede social Facebook, que é 

possível obter interatividade e convergência entre a televisão e a internet, 

promovendo a participação do usuário da rede para o desenvolvimento da produção 

televisiva. 

No decorrer deste trabalho, observou-se que o telespectador é um 

importante gerador de conteúdo para a produção colaborativa e que este, se 

empenha em participar e contribuir em processos que lhe são atrativos. Ressalta-se 

que, esta atração é maximizada à medida que o usuário se sente integrado no 

processo e presente na realidade citada. 

Constatou-se ao longo do processo de desenvolvimento do trabalho que, 

para que haja efetivamente a interação entre o usuário e o produtor de conteúdo é 

preciso um envolvimento mútuo e um constante estímulo para a participação do 

público.  
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Verificou-se com o desenvolvimento deste trabalho que a televisão pode 

integrar-se às mídias digitais, possibilitando a interação entre os receptores e 

produtores de conteúdo, e que a mesma possui muitos benefícios com este 

processo, como a fidelização de seu público e a mensuração do retorno da 

audiência, com o feedback dos telespectadores instantaneamente.  

Por fim, conclui-se que a produção colaborativa é um processo que 

potencializa a democratização e popularização do meio, oferecendo uma amplitude 

dos conceitos e informações dos produtores televisivos e proporcionando conteúdos 

mais completos, atrativos e diversificados na televisão. 
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