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Ler é mais do que decodificar palavras e visuali-
zar símbolos. Ler é saber compreender o mundo 
no qual  se está inserido. É refletir e modificar 
comportamentos e atitudes. Se não houver in-
dependência do interlocutor ao realizar a leitu-
ra, este será dependente das ideias do locutor. 
Segundo Joan Ferréz, “O analfabetismo audiovi-
sual é mais perigoso que o verbal. O analfabeto 
verbal é consciente de sua limitação. Não po-
derá ter acesso à informação escrita, mas tam-
pouco poderá ser manipulado por dela. O anal-
fabeto audiovisual, no entanto, será presa fácil 
da manipulação audiovisual, porque terá acesso 
às mensagens sem capacidade de análise e, ao 
mesmo tempo, sem uma atitude de defesa, de 
controle”. A leitura no mundo contemporâneo 
amplia o conceito de analfabetismo; agora não 
apenas se tem o analfabeto funcional, mas tam-
bém o audiovisual.

Na era da informação, conhecimento é condição 
fundamental para a inserção social, política e eco-
nômica. A mídia é a fonte predominante em que 
os indivíduos buscam estes conhecimentos tão ne-
cessários para suas vidas. 

Entretanto, a era da informação é marcada pela 
discrepância: temos meios e conteúdos disponí-
veis, mas somos mantidos na ignorância e ingenui-
dade. Ao distorcer, camuflar e omitir informações, 
a mídia trabalha para manter uma massa alienada 
e distante dos acontecimentos que realmente são 
importantes e decisivos para a formação de cida-
dãos atuantes, participativos.

A televisão ainda pode ser considerada como a 
soberana entre os meios de comunicação, princi-

palmente, num país como o Brasil, onde a maioria 
das pessoas tem nela sua única fonte de (in)forma-
ção. Apesar de transmitir um vasto repertório (que 
poderia ser utilizado para a formação de consciên-
cias), a TV envolve tudo numa roupagem glamo-
rosa que aguça muito mais os sentidos do que a 
razão. 

Tudo que acontece é visto pela televisão, ou me-
lhor, tudo é construído para ser visto pela e através 
da televisão. É impossível pensar em um aconteci-
mento político, social, cultural que não seja media-
do por ela.

Estamos tão habituados a olhar o mundo através 
desta janela eletrônica que nossos processos cog-
nitivos já são determinados pelos estímulos tele-
visuais. Como argumenta Ferres, as experiências 
sensoriais do telespectador são opostas às de um 
leitor. Este último enfrenta um universo estático, 
linear, cartesiano. Já um espectador está imerso 
num universo dinâmico, concreto, simultâneo, dis-
perso e descontínuo.

Um leitor, por exemplo, tem capacidades mais de-
senvolvidas para lógica, análise e racionalidade, 
enquanto um espectador desenvolve mais a con-
cretização, a intuição e a síntese.

Ainda citando Ferres, não que possamos classificar 
estas habilidades e dizer que umas são melhores 
que as outras. O grande problema está em se cons-
truir um mundo que não corresponde ao mundo 
real: um mundo em que o telespectador não está 
mais conectado, consigo mesmo.  
A superposição das imagens televisivas mais o rit-
mo frenético formam um fluxo hipnótico que pren-

o analfabeto audiovisual na soCiedade Contemporânea
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de o telespectador de tal forma que não importa 
mais o conteúdo transmitido.  Basta a ele o ato de 
ver. É isto que Mc Luhan quis dizer quando decre-
tou que o meio é a mensagem. 

Este fluxo hipnótico recruta qualquer pessoa que 
esteja disposta a romper com a realidade. Afinal, 
como lembra Guilherme Rezende, quem nunca se 
sentou em frente à TV para assistir a um determi-
nado programa e acabou emendando em outro e 
mais outro, perdendo a noção da hora? 
A era da informação também é a era da visibilida-
de. Tudo é imagem. Tudo é convertido em estímu-
los sensoriais, principalmente visuais. Aquilo que 
os olhos veem pode ser facilmente conduzido para 
os outros sentidos. E como os sentidos estão hipe-
restimulados, nosso raciocínio está cada vez mais 
atrofiado. Nesta linha de pensamento, não há mais 
necessidade de conteúdo se a embalagem é sufi-
cientemente atraente ao olhar. Isto explica como 
se sustenta a indústria do espetáculo midiático.

São despejados sobre nós, num ritmo alucinante, 
superestímulos disfarçados de informação. Na te-
levisão, a velocidade com que estas informações 
são geradas nos fazem acreditar que o mundo está 
num processo extraordinário de evolução. Mas 
como Guilherme de Rezende diz, este movimento 
pode ser comparado ao ritmo de uma produção 
industrial: mas em menos tempo. E como nossa 
capacidade racional está definhada, não consegui-
mos examinar, separar, digerir. Só consumimos. A 
crítica mais implacável que o filósofo Pierre Bour-
dieu faz à televisão é sobre a capacidade que ela 
tem de transformar tudo em nada.

O educador,  Paulo Freire,  considera oprimidos 
aqueles que estão submetidos ao poder por meio 
de uma consciência servil, e por causa desta cons-
ciência não se fazem homens, mas se fazem coisas. 
A opressão é inculcada por meio de uma educação 
bancária, reprodutora da ideologia da classe domi-
nante.
No contexto em que vivemos hoje, também po-
dem ser considerados oprimidos ou analfabetos 
audiovisuais todos aqueles que, independente-
mente da classe social a que pertençam, são ma-
nipulados pela mídia. São oprimidos porque estão 
vivendo uma realidade construída por imagens e 
sensações, mesmo que estas imagens e sensações 
não sejam verdadeiras.

Uma nova abordagem sobre a mídia é imprescin-
dível, se desejamos uma sociedade formada real-

mente por cidadãos, isto é, por pessoas conectadas 
a si, conscientes, racionais, esclarecidas, atuantes 
nas esferas que lhes dizem respeito.

As práticas de comunicação popular podem apon-
tar nesta direção, visto que garantem que tomem 
parte nos meios de comunicação aqueles que an-
tes eram marginalizados. A comunicação popular 
dá poderes a quem antes apenas cabia o papel de 
espectar.
Ao entrar em contato com a produção de jornais, 
rádios e televisões, os cidadãos passam a entender 
o que é a mediação. Tudo o que está na mídia é 
construído para alguém, sob o olhar de outro al-
guém. Sempre existe um viés que transpassa e de-
fine as linguagens, os formatos, os conteúdos.
O programa da Unesco de capacitação em TICs 
(tecnologias de informação e comunicação) reforça 
que o acesso às técnicas midiáticas não só garante 
uma forma de atuação social mais dinâmica, como 
torna as pessoas mais críticas. Esta crítica é resulta-
do de um crescimento intelectual, já que como diz 
Paulo Freire, estas pessoas passam a se enxergar 
como seres no mundo e com o mundo. 

E a consciência crítica leva ao resultado mais con-
siderável que é a desmistificação dos meios de co-
municação. Os cidadãos passam a compreender 
que os meios são ferramentas de trabalho, como 
outra qualquer e que podem ser operadas por 
qualquer pessoa. Não são privilégio de um ser es-
pecial com um dom sobrehumano. A mídia é meio 
de expressão, de comunicação e o acesso a ela 
deve ser garantido como um direito de cidadão.
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Você não se lembra, mas seus avós sim, do tempo 
em que a novela e o jornal eram no rádio. Ah , mas 
tinha imagem ,só que era a enorme  tela do cine-
ma, e então ....

Surge a partir de 7 de setembro de 1927, a base 
da televisão que conhecemos hoje pelas mãos do 
americano  Philo Farnsworth, mas há controvér-
sias, pois alguns conferem o mérito à RCA ou ao 
russo Vladimir Kosma Zworykin; mas isso agora 
não vem ao caso, pois o que importa é que temos 
um meio de comunicação poderoso e fantástico ao 
nosso alcance, o que é maravilhoso.

A televisão é uma caixa mágica, onde tudo pode 
acontecer. Para exemplificar e fundamentar a nos-
sa abordagem faremos uma análise e uma viagem 
pelo universo do “ CASTELO RA - TIM - BUM “.

Este programa da TV Cultura, com direção de Cao 
Hamburger, roteiro de Flávio de Souza e cenário de 
Marcelo Oka, premiado dentro e fora do País, traz, 
para o espectador, a Arte de um modo informal 
com música, teatro, dança, brincadeiras folclóricas, 
cinema, artes plásticas e histórias para o cotidiano 
de quem o assiste de uma forma nada acadêmica, 
mas sério compromisso com a informação séria e 
correta.

Do exterior ao interior, a arquitetura do Castelo é 
de Art Nouveau composta de ferro, vidro e curvas 
que nos remetem ao estilo inconfundível da Casa 
Milá, projeto de Gaudí  - arquiteto Catalão do sé-
culo XIX.

A cada episódio, uma nova parede com novas pin-
turas eram abordadas pelos personagens do pro-
grama de forma leve e divertida, e faziam alusão 
a pintores como Gustav Klint, Boticelli, Da Vinci , 
Rousseau e tantos outros.

O lúdico com os fantoches  Mau, Godofredo, Ce-
leste (Cobra cor de rosa), as marionetes na lareira, 
o ratinho azul de massinha (animação) que ensina 
bons hábitos de higiene, a caixa mágica, todos nos 
ensinam e trazem a magia de um castelo.

O programa também explora a grande riqueza fol-
clórica com histórias (Caipora, Curupira,etc) e dan-
ças típicas nacionais e de diversos países.

No cenário, também no estilo Art Nouveau e retrô, 
todos os objetos são feitos ou adaptados, nenhum 
foi comprado, ensinando o reaproveitamento de 
materiais e privilegiando a criação.

Ainda no interior do Castelo, existe uma televisão 
onde os personagens principais assistem à repór-
ter curiosa Penélope, há também o cinematógrafo 
da Morgana, que sempre conta histórias como a 
dos irmãos Lumi’ere.

ComuniC-art-abordagem artístiCa na televisão 

MARIA BEATRIZ TOLOSA RAPOSO GOMES
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A riqueza de estímulos visuais e sonoros dentro 
do Casteli Ra-Tim-Bum é muito grande. As co-
res são extremamente utilizadas nos ambientes 
e personagens, dando características pessoais a 
cada um deles, como no figurino do Nino, na cor 
rosa da Celeste, no azul do ratinho , assim  como 
os sofás,cadeiras,cozinha, tudo muito colorido e 
convidativo, pois sabemos que a cor é um estímulo 
para a retina e consequentemente para os senti-
dos e sentimentos.

A trilha sonora do Castelo consiste em diversas mú-
sicas, temas de personagens, abertura do progra-
ma e músicas didáticas que se utilizam de ritmos 
diversos da nossa cultura, com letras inteligentes 
e bem elaboradas, aproveitando para apresentar 
vários instrumentos com seus sons e suas respec-
tivas linhas melódicas ( através dos passarinhos), 
sempre de modo gradativo e divertido.

Atualmente, a TV não é tão fantástica quanto na 
época em que surgiu das válvulas que tinham 
que esquentar para que a imagem aparecesse, ou 
quando ainda não existia controle remoto, pois en-
frenta a concorrência de outros meios ( internet, 
telefones celulares, cinema 3D, etc).
Enfim, a Televisão continuará como instrumento 
fantástico, poderoso, enquanto existirem pessoas 
brilhantes que a utilizem para disseminar a Arte e 
a Cultura de modo inteligente.
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Este estudo quer discutir o universo da TV que 
apresenta informações aos telespectadores en-
volvidos em uma linguagem audiovisual eletrônica 
(planos, ângulo, movimentos de câmera e edição 
de imagens). A influência socializadora da televi-
são, tema de constante debate nos círculos aca-
dêmicos, aponta para a importância do conheci-
mento dos mecanismos de penetração desse meio 
no cotidiano do telespectador, como afirma Joan 
Ferrés. Nosso objetivo será estudar a evolução his-
tórica dos modos de se mostrarem os fatos atra-
vés da indicatividade dos planos e das passagens 
e principalmente da edição de imagens em relação 
às prioridades e objetivos de quem edita, ou deter-
mina como deve ser feita a edição. A intenção de 
quem utiliza essa linguagem é mais ou menos de-
terminante da visão de quem a assiste?  O momen-
to histórico e a evolução tecnológica influenciaram 
na mudança dessa linguagem? E como utilizar a 
gramática televisiva para passar uma mensagem 
com “sabor” de realidade?

Este estudo procura discutir o universo da TV que 
apresenta informações aos telespectadores envol-
vidos em uma linguagem áudio visual eletrônica. A 
influência socializadora da televisão, tema de cons-
tante debate nos círculos acadêmicos, aponta para 
a importância do conhecimento dos mecanismos 
de penetração desse meio no cotidiano do teles-
pectador, como afirma Joan Ferrés. Tem como ob-
jetivo estudar a evolução histórica dos modos de 
se mostrarem os fatos através da indicatividade da 
linguagem televisiva, principalmente da edição de 
imagens, estabelecendo uma relação entre quem 
edita e quem a assiste, tendo como mediador a 

estética do veículo. Avaliar o momento histórico e 
a evolução tecnológica influenciando na mudança 
dessa estética. 

O projeto parte do estudo do veículo e da técnica, 
através das obras de Sérgio Mattos, Yvor Yorke e 
Walter Bonásio. A compreensão da mensagem por 
parte do telespectador foi desenvolvida, com apoio 
das obras de Jean Foucambert e Joan Ferrés. 

A linguagem da televisão passou por um processo 
evolutivo que conduziu o modo de edição, antes 
determinado pelos planos sequência, para um mo-
delo fragmentado, no qual prevalece a estética da 
velocidade em detrimento da estética da profun-
didade.
No início preponderavam as entrevistas de estúdio 
e os comentários. As reportagens externas eram 
realizadas em película, com o predomínio de lon-
gos planos sequência. Por conta do equipamento 
não havia a gravação do som direto. O áudio nor-
malmente era composto por locuções acrescenta-
das a posteriori. Por conta do tempo revelação/
montagem as matérias externas eram mais frias. A 
referência da linguagem audiovisual era o cinema.

Com a invenção do vídeo tape surge a possibilidade 
de realizar reportagens em vídeo com equipamen-
to de gravação externa. Ainda há a predominância 
dos grandes planos sequência, porém começa a 
surgir uma linguagem mais específica para o ve-
ículo TV, baseada em uma construção que utiliza 
planos de câmera variados, apoiada pela possibi-
lidade da edição eletrônica, mais rápida e simples. 
Esta linguagem vai se tornando cada vez mais di-
nâmica, e a consciência de manter o público teles-

os elementos intenCionais da linguagem televisiva

JEFFERSON JOSÉ RIBEIRO DE MOURA
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pectador “ligado” vai desenvolvendo cada vez mais 
uma preocupação da estética visual para apoiar o 
conteúdo.

Com popularização do controle nos aparelhos de 
TV, o desafio de manter o telespectador aumenta. 
Paralelamente a evolução dos equipamentos de 
captação e edição permite o desenvolvimento de 
uma linguagem mais rápida, dinâmica e em alguns 
momentos fragmentada. A linguagem  se aproxima 
da estética do vídeo clipe.
Baseado nesta análise determina-se dois momen-
tos que marcam a estética audiovisual na TV bra-
sileira. Como se trata de uma mudança, marcada 
por uma evolução cultural e tecnológica contínua 
não há como estabelecer datas, ou momentos de 
quebra explícitos. Tudo acontece em um processo 
de adequação aos novos desafios.

ESTÉTICA DA 
PROFUNDIDADE

ESTÉTICA DA 
VELOCIDADE

Quantidade menor de 
notícias

Quantidade maior de 
notícias

Maior aprofundamen-
to

Menor aprofundamen-
to

A informação é o pon-
to chave

A audiência é o ponto 
chave

Gera discussão
Gera busca de + infor-
mação

A discussão proposta é que se uma exclui a outra, 
os novos desafios para “prender” o telespectador 
geram uma estética visual que determina padrões 
específicos para o conteúdo.

Do ponto de vista da estética da profundidade, a 
edição dinâmica, veloz e fragmentada e a grande 
quantidade de notícias transforma a informação 
em um show/espetáculo que será esquecido assim 
que o próximo programa entrar no ar. Falta infor-
mação. Do ponto de vista da estética da velocida-
de, a edição “lenta”, mais explicativa, com notícias 
com um tempo maior, transforma o telejornal em 
um programa pouco atrativo, que será substituído 
rapidamente pelo controle remoto. Falta entrete-
nimento.

Não podemos negar “o olho” do novo telespecta-
dor, que reflete uma sociedade altamente estimu-
lada pela evolução tecnológica. O olhar é multimí-

dia. O tempo é acelerado. O “banquete” muitas 
vezes superficial. Porém a informação não deve 
ser escrava da estética. É preciso criar alternativas 
em que se ofereça um conteúdo mais crítico que 
permita ao telespectador aprender a “ler” além da 
superfície.

“O analfabetismo audiovisual é mais perigoso 
que o verbal. O analfabeto verbal é conscien-
te de sua limitação. Não poderá ter acesso à 
informação escrita, mas tampouco poderá ser 
manipulado por ela. O analfabeto audiovisual, 
no entanto, será presa fácil da manipulação au-
diovisual, porque terá acesso às mensagens sem 
capacidade de análise e, ao mesmo tempo, sem 
uma atitude de defesa, de controle.” (FERRÉS, 
1998: 273)
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A pesquisa tem como objetivo apresentar concei-
tos de comunicação, expondo, também, algumas 
teorias a respeito das variações linguísticas. O tra-
balho tem sua importância, porque ressalta refle-
xões a respeito da temática, levando os leitores a 
conhecer maneiras de se usar a língua. O trabalho 
foi apresentado em formato de palestra para alu-
nos de diversas áreas, sendo as mais evidenciadas 
Letras e Comunicação Social. A comunicação é uma 
das ferramentas que regem o mundo moderno. As 
diversas formas de se comunicar, que aumentam 
seus horizontes com o passar do tempo, seduzem 
o homem de tal forma que novos estudos e aplica-
ções são realizados e analisadas constantemente. 
Não há uma só atividade humana que não envolva 
a comunicação e, também, não é possível compre-
ender o mundo moderno sem que seja realizada 
uma breve passagem pelos caminhos da comuni-
cação. 

A palavra “comunicação” é originária do latim 
“communicare”, que significa colocar em comum. 
A publicação de informações é um dos princípios 
básicos do ato de comunicar. Para que ela exista, 
são necessários os seguintes elementos: 

1. emissor (ou codificador é aquele que 
transmite a mensagem); 

2. referente (tema do processo comunica-
tivo); 

3. Código (sistema de signos); 

4. canal: ( via de expressão da mensagem);

ConCeitos de ComuniCação e variações linguístiCas

miguel adilson de oliveira júnior

5. mensagem (o que será transmitido); 

6. receptor (ou decodificador, recebe as 
mensagens). 

 Não é possível que exista o processo comunicativo 
sem que um desses elementos deixe de se apre-
sentar. 

A comunicação se apresenta de forma pessoal (ser 
humano + ser humano), impessoal (ser humano + 
máquina), oral e verbal. Já as variações linguísticas 
são caracterizadas como formas de uso da língua. 
A língua é mutável e, com o uso, vai adquirindo 
formas de acordo com a intuição dos falantes. A 
língua falada é um sistema variante de regras, pre-
sentes no que denominamos Gramática.

 Como o Brasil, reconhecidamente, possui grande 
diversidade linguística, os professores são acon-
selhados a trabalhar essas variações. Portanto, 
a pesquisa expõe de maneira didática conceitos 
pertinentes às áreas em questão (comunicação e 
variações linguísticas) de forma a salientar precei-
tos que possam embasar alunos e pesquisadores 
interessados no assunto. 
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01. APRESENTAÇÃO DA OFICINA

Vou iniciar minha palestra citando um pensamento 
do fotógrafo Henri Cartier -Bresson, porque na mi-
nha opinião, ninguém mais do que ele exercitou a 
construção do olhar fotográfico!!

“Tirar fotos é prender a respiração quando todas 
as faculdades convergem para a realidade fugaz. 
É organizar rigorosamente as formas visuais per-
cebidas para expressar o seu significado. É pôr 
numa mesma linha de mira a cabeça, o olho e o 
coração”.
Essa imbatível definição de Bresson para o ato da 
construção do olhar é o melhor ponto de partida 
para a compreensão deste processo !!

 02. O AUMENTO DO MERCADO DE TRA-
BALHO PARA  FOTÓGRAFOS DE EVENTOS

O que é o Marketing Promocional ?

É a atividade do Marketing aplicada a produtos, 
serviços ou marcas, visando, por meio da intera-
ção junto ao seu público-alvo, alcançar os objeti-
vos estratégicos de construção de marca, vendas 
e fidelização. 

Não há dúvida: o Marketing Promocional  está em 
ebulição!

• Com atividades que vão desde:

• ações de degustação

• abordagem (blitz)

• demonstraçãos nos PDVs 

• convenções, feiras

• mega eventos

 campanhas de incentivo 

E foi com o aumento das fragmentações  desse 
Mercado que esse nicho se abriu para uma nova 
especialidade entre os fotógrafos. Ao contrário do 
que se pensa, o fotógrafo de eventos reúne em seu 
trabalho diário uma série de modalidades que na 
área são até mesmo consideradas especialidades. 
O que quero dizer é que o fotógrafo de eventos 
não é simplesmente um fotógrafo social  entre pa-
redes.  Eu particularmente trouxe para esta área 
todo o know-how que eu tinha como fotógrafa de 
publicidade na área de gatronomia, produto, ar-
quitetura , fotojornalismo e shows artísticos.

Na sequência vou mostrar como um evento con-
tém todas essas especializações.

a Construção do olhar na fotografia de eventos 
empresariais

Kátia arantes
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03. CONSTRUÇÃO DO OLHAR

Proponho examinarmos o momento do registro 
fotográfico, ou seja, o momento em que o fotógra-
fo vê a situação e a partir dela constrói a imagem 
fotográfica.  Acredito que esse seja o momento 
decisivo. É o tempo em que o fotógrafo fica entre 
o enquadramento e a decisão de apertar o botão 
da câmera. É a decisão de apertar o botão naquele 
segundo ou aguardar mais alguns outros para que 
a cena se torne mais perfeita. Porém é um risco, 
pois um segundo depois tudo pode entrar em de-
sequilíbrio e a cena se perder para sempre.

É um momento de intuição, coragem e decisão.

Alguns fatores vão ajudar nesse momento na dire-
ção do olhar :

ENQUADRAMENTO

Feito pelo produtor do registro visual para comu-
nicar sua mensagem, em outras palavras indica o 
quanto a imagem mostra da cena representada. O 
recorte da imagem é a definição do plano de en-
quadramento do fotógrafo e pode ser feito de duas 
formas:

• Utilizando o sistema ótico do equipa-
mento por lentes capazes de ampliar e 
reduzir o ângulo e a distância do regis-
tro da imagem.

• Movimento do fotógrafo em relação ao 
objeto ou cena (aproximação e afasta-
mento).

Isso me lembra as sábias palavras de Robert Cappa, 
fotojornalista da Segunda Guerra Mundial que di-
zia: “Se as suas fotos não saem boas é porque você 
não chega perto o suficiente”.

COMPOSIÇÃO                

 Operador discursivo da imagem = arranjo dos ele-
mentos presentes na cena representada ou recor-
tada no registro visual. Outro aspecto a ser consi-
derado na análise de uma imagem seria a relação 
entre os elementos representados e os espaços 

livres disponíveis na cena = imagem pesada (poluí-
da) ou leve (clean).

 Uma das regras mais conhecidas da composição é 
a regra dos terços:

O centro de qualquer imagem não é um ponto sa-
tisfatório de repouso do olhar. Uma composição 
com foco no centro é estática, não dinâmica. Para 
seguir a regra dos terços imagine o visor da câmera 
dividido em linhas verticais e horizontais como um 
jogo da velha. Quando você vê a cena, por exem-
plo um banner, coloque o assunto num dos pon-
tos de intersecção. Essa técnica funciona bem com 
enquadramento horizontal e vertical e a imagem 
resultante é mais eficaz do que com o assunto prin-
cipal no centro do quadro.

Além dessa técnica, existem outras como:

• Ponto de interesse

• Preencher todo o quadro

• Apresentar uma mensagem clara

• Criar profundidade

FIGURA/FUNDO

O elemento representado de alguma forma se des-
taca em relação ao ambiente que se insere (cor/
luz/contraste/primeiro plano).

LUZ

Surgindo do seu próprio nome, photo =luz 
graphos=escrita, Fotografia = escrita pela luz

A luz na fotografia é essencial não só para que o 
processo aconteça, como também para criar cli-
mas, volumes e texturas.

A luz é o principal elemento de todos os processos 
fotográficos, e sua utilização não será possível se 
não for profundamente conhecida!
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3.1 O QUE O OLHO FAZ É ENCONTRAR E FOCAR 
A IMAGEM 

O que a câmera faz é simplesmente registrar em fil-
me ou digitalmente as decisões tomadas pelo olho. 
O olho do fotógrafo está sempre pensando e ava-
liando as situações. Portanto, a foto é construída, 
antes mesmo do fotógrafo, acionar o disparador. É 
o momento da hesitação, da espera, do pensar! De 
pensar a imagem que não existe e passa a existir! 
Ele se coloca primeiro num processo de sua pró-
pria apreensão do espaço/tempo do local/situação 
onde vai fotografar.

3.2 O ATO DA CONSTRUÇÃO DO OLHAR REQUER 
ATENÇÃO

Este ato de construção ou de apreensão da ima-
gem requer do fotógrafo uma atenção especial ao 
olhar. Olhar é guardar, prestar atenção, observar, 
vigiar! Fotógrafo de eventos em especial tem que 
estar sempre atento aos acontecimentos. É um tra-
balho de intensa observação! A fotografia é como 
um tiro. Segundo o foto documentarista Sebastião 
Salgado, é um tiro ao arco! Porque não há nada 
mais preciso e mais fantástico do que uma flecha.  
E é da concentração que você precisa para lançar 
uma flecha! É uma concentração incrível, que você 
é capaz de atingir o alvo só através de sua mente.

04. DICAS E TÉCNICAS ESSENCIAIS 
PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM EVEN-
TOS

Como se sabe, a fotografia é uma ciência-arte que 
mistura conceitos de química e física com elemen-
tos de expressão plástica e conceitos de linguagem 
criativa. Vou abordar algumas técnicas que consi-
dero importantes para que possamos aproveitar 
o máximo das luzes dos eventos. Na verdade, vou 
somente citar algumas, pois nosso foco é realmen-
te em eventos empresariais. Aconselho vocês a se 
aprofundarem em pesquisas posteriores! Utiliza-
ção do flash eletrônico (primeira e segunda Corti-
na).

É fundamental que você conheça bem as técnicas 
de uso do flash eletrônico. Os aparelhos de ilu-
minação são ferramentas que existem para você 
poder dirigir a luz segundo a sua vontade, como 
pincéis nas mãos de pintores.

É muito comum também você ter que se adaptar 
às condições existentes e tirar excelente proveito 
da situação utilizando toda sua criatividade e téc-
nica!

Longa exposição e flash

• Primeira Cortina = você congela a 
imagem

• Segunda Cortina = fotos + abstratas 
quando você tem liberdade de “borrar 
a cena.

• Técnica de longa exposição ( uso do 
tripé e aumento do ISO)

Quando um fotógrafo quer captar motivos notur-
nos  e luzes cenográficas.

1. BAIXA VELOCIDADE

Essa técnica consiste em deixar a câmera registran-
do a luz por um tempo habitual. A utilização de um 
tripé é fundamental, pois estaremos trabalhando 
com baixas velocidades ex.: 15, 10.  O contra dessa 
técnica é que os objetos ou a cena tem que estar 
imóveis para ganharem definição. Caso contrário, 
sua fotos vão ganhar uma linguagem artística, pois 
as luzes em movimento vão criar efeitos visuais 
mágicos!

2. AUMENTO DO ISSO

Quanto maior o ISO maior a sensibilidade.

A contra-indicação dessa opção é que quanto maior 
o ISO, pior fica a qualidade da imagem, a foto fica 
granulada e perde definição.
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3. CONHECIMENTO DA COR DA LUZ (TEMPERATURA 
DA COR E WHITE BALANCE)

Neste caso não me refiro à cor como pigmento 
e sim à forma como esta se reflete! O efeito cro-
mático que emite a luz através da fonte luminosa 
depende da sua temperatura. Se a temperatura é 
baixa intensifica-se a quantidade de amarelo-ver-
melho contida na luz (tom quente). Mas se a tem-
peratura de cor se mantém alta terá maior número 
de radiações azuis (tom frio).

O conhecimento da cor da luz é também um item 
muito importante para que o fotógrafo possa corri-
gir tons que alteram a cor do objeto ou do ambien-
te a ser fotografado. Em outras situações pode-se 
optar pela não correção para propositalmente 
manter tons que sejam mais adequados à mensa-
gem que deseja passar.
Para correção de cores usar o white balance de sua 
câmera !

4.1 ALGUMAS DICAS

• Quando a luminosidade que está de frente 
para a câmera é intensa, todo cuidado é pouco 
para que a luz não incida diretamente na lente 
provocando flare (manchas indesejáveis). Para 
isso, utlilizar um parasol acoplado à objetiva, 
uma cartolina ou ainda um papel preto para 
prevenir a entrada da luz na objetiva.

• Quando o ambiente tiver muitos espelhos ou 
vidros, evitar usar lente grande angular, usar 
tela para evitar reflexos do flash e a imagem 
do próprio fotógrafo refletida.

• Nunca jogar o flash direto em materiais refle-
xivos como banners.

• Trabalhar com flash rebatido para equalizar 
melhor a luz e conservar luzes de apresenta-
ções e cenografias.

5. SUGESTÕES PARA UMA BOA COBER-
TURA FOTOGRÁFICA

Todos esses itens apresentados até agora contri-
buem para um só objetivo: análise da imagem = 
bom ou mau funcionamento da mensagem visual!

Nosso objetivo maior é transmitir a mensagem do 
evento através de todos os recursos disponíveis no 
local do evento relacionados à comunicação visu-
al! (projeções, banners, telões, etc.)

Estar sempre atento a todos os detalhes que 
possam valorizar, personalizar e marcar o evento 
através da cobertura fotográfica. É também muito 
importante que as pessoas e as peças não fiquem 
soltas, que tenham um link com o evento.

Agora vou passar alguns itens que considero im-
portantíssimos para que na hora do evento vocês 
não percam imagens por problemas de informação 
ou falta de equipamento.

Antes do evento:

• Layout = escolha de equipamento/lentes

• Roteiro :

• horário de chegada (min. 1hora antes) ou 
mais se tiver muita estrutura

• tempo de captação de imagem (bateria e 
cartão de memória)

• vestuário/cor preta

• máximo de conhecimento do objetivo do 
evento para direcionar o foco da captação 
das imagens

• autorizações necessárias para acesso ao 
local do evento.

Durante o evento:

• estar sempre bem posicionado em momen-
tos, como premiação, por exemplo.

• ser proativo, não esperar o cliente pedir
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• evitar ficar falando ao celular, se possível des-
liga-lo

• demonstrar atenção aos acontecimentos

• evitar comer durante o trabalho, principal-
mente no buffet do evento

• diante de um imprevisto, só procurar o produ-
tor do evento em último caso

• prever a captação de imagens de detalhes 
para usar na apresentação final, como em ca-
pas de CDs e books.

Depois do evento 

• certificar-se de que seu cliente está satisfeito 
com o resultado.

06. SELEÇÃO/EDIÇÃO E TRATAMENTO 
DAS IMAGENS

Esse momento é de reflexão e análise do seu tra-
balho, tão importante quanto o ato de fotografar 
propriamente dito!! Devemos fazê-lo pessoalmen-
te, porque ninguém melhor do que nós mesmos 
para saber o que deve ser mostrado. Só você tem 
a visão geral do início ao fim do evento. Esse é o 
resultado que irá para o seu cliente. É só a partir 
da entrega da edição que todos irão ver o que você 
fez ou não fez!!!

•	 Seleção = eliminar o excesso de imagens, evi-
tar repetições e fotos com problemas técnicos. 
Programas utilizados : Faststone, Bridge, etc.

•	 Edição = buscar a ordem cronológica dos 
acontecimentos para que o evento siga uma 
lógica.

•	 Tratamento de imagens = é quando você vai 
finalizar o seu trabalho através de pequenas 
correções e ajustes de cor, brilho, contraste. 
Lembrar que quanto mais você fotografar cor-
retamente (tecnicamente falando) menos tra-
balho terá na hora do tratamento.  Claro que 
existem casos onde é necessário retirar bri-
lhos, reflexos, interferências que fogem ao seu 

controle na hora do trabalho. Tudo isso deve 
ser feito em curto prazo, pois a agilidade na 
entrega  conta muito a favor do profissional.  

  

07. PREPARAR IMAGENS PARA APRE-
SENTAÇÃO FINAL   

• gravação de CD/DVD: alta resolução – impres-
são, baixa resolução – web/visualização

• organização dos arquivos para facilitar a loca-
lização das imagens, ex. Estrutura, evento por 
data, brindes, etc.

• Backup para cliente.

• Book: fazer uma seleção especial com os prin-
cipais pontos do evento!! Essa escolha é fun-
damental para a diagramação do digibook.

• Ampliações em papel fotográfico : preparar os 
arquivos para que as imagens não sofram cor-
tes – verificar tabela junto ao seu laboratório

• Álbum virtual : montar através do programa 
Flip Album

• Disponibilizar as imagens em um servidor FTP 
ou site para o cliente.

08. APRESENTAÇÃO FINAL

• Criação de capas para CD e DVD

• Criação de capas para Book/Digibook

• Criação de templates para ampliações
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09. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que a era digital nos proporcione a sensação 
de infinitas possibilidades, tanto no ato da capta-
ção como depois no tratamento da imagem, é uma 
ilusão achar que todos os conceitos e técnicas que 
abordamos agora podem ser descartados .

O ato de fotografar não significa estar fazendo al-
gum tipo de arte visual.                                                    Uma 
máquina fotográfica assim como qualquer outro 
aparelho, vem de fábrica com possibilidades pré 
estabelecidas pelo fabricante. Portanto, o ato ar-
tístico e o diferencial das imagens está no uso cria-
tivo que o artista obtém com seu talento e conhe-
cimento técnico. 

O conhecimento e o cuidado com detalhes do 
evento é que vão realmente diferenciar a sua co-
bertura fotográfica!!

É a busca incansável do momento em que a harmo-
nia do Universo  conspira a favor da boa imagem. 
A fração mínima do tempo em que a formação do 
conteúdo atinge o limite de expressão diante da 
câmera!!

 “A fotografia, na maior parte dos casos, é uma 
reprodução banal da realidade. Em outros, um 
caminho para a criatividade.” 

(Mimo Cattarinich)

Encerro minha apresentação citando outro fotó-
grafo que admiro muito e que era considerado o 
“Mago da luz”, Mimo Cattarinich.

Profissional que trabalhou com grandes diretores 
do cinema como Federico Fellini, Bernardo Berto-
lucci, Pedro Almodóvar, entre outros.

Considero este fotógrafo um apaixonado pelo seu 
ofício.

Só a paixão pelo que fazemos nos leva a encontrar 
caminhos que nos diferenciam dos outros profis-
sionais!! 

Num mundo em que a tecnologia ocupa cada vez 
mais espaço, todo cuidado é pouco para não bana-
lizarmos nossa postura diante da vida e das infini-
tas possibilidades de sentir e enxergar o mundo !!

REFERÊNCIAS 
www.mundomarketing.com.br
A Construção Memorial do olhar fotográfico  - Hu-
dson Moura
www.girafamania.com.br/montagem/fotografia-
luz
Leitura e Análise da Imagem – Iluska Coutinho
Fotograma Agosto 21 de 2009 – Segunda Cortina
Fotografia:  fotodicas.com
Palestrante – Maurício Lissovsky – Eco/OFRJ
Decibilidade do Instante – considerações sobre a 
obra de Henri Cartier Bresson
Guia Prático – Como fazer grandes fotos – Natio-
nal Geographic



63ano 1, nº 2, vol. 2, 2009, p. 

O objetivo da pesquisa: “Do fato à notícia ao filme: 
O assalto ao trem pagador” é analisar o discurso de 
O Globo sobre o fato real que aconteceu em 1960, 
no Rio de Janeiro, e a relação deste discurso com a 
produção cinematográfica de mesmo nome. 
O objetivo desta pesquisa é fazer um estudo com-
parativo entre o discurso da mídia impressa e o 
discurso do meio audiovisual, neste caso o cinema, 
na divulgação, por estes meios, de um fato real: o 
assalto ao trem pagador, que ocorreu em 14 de ju-
nho de 1960, no Rio de Janeiro.
Analisa-se como o fato real e as notícias veicula-
das no meio impresso serviram como fonte de 
informação para a construção da linguagem cine-
matográfica. Busca-se descobrir as similaridades e 
disparidades existentes entre esses dois discursos, 
bem como as características de verossimilhança 
do meio audiovisual e do meio impresso, em re-
lação à abordagem do fato real. Um dos aspectos 
analisados é verificar se os discursos do cinema e 
do jornal impresso retrataram algo semelhante ao 
acontecimento real ou não. Esta característica de 
verossimilhança torna o cinema um meio midiá-
tico caracterizado pelo real-ficcional. Para tanto, 
são abordados os conceitos de antropofagia, fic-
ção enquanto comunicação, sincretismo, polifo-
nia, linguagem impressa e linguagem audiovisual. 
O corpus de análise desta pesquisa compreende 
03 cenas do filme: “O assalto ao trem pagador”, 
produzido em 1962 e dirigido por Roberto Farias, 
e as notícias veiculadas no jornal O Globo, entre 
os dias 14 e 21 de junho de 1960, as quais totali-
zam 10 páginas do referido jornal. A escolha por 
este período de publicação das notícias justifica-se 

por considerarmos que, nessa época, houve maior 
incidência do fato real na mídia impressa, já que 
se trata da semana do acontecimento e dos dias 
subsequentes ao mesmo. Uma análise preliminar 
nos mostra que o conteúdo das notícias publica-
das, neste período citado, tem bastante semelhan-
ça com o que foi transposto para o cinema. Um dos 
exemplos podem ser as notícias veiculadas nos dias 
15/06/1960 e 18/06/1960. Ambas apresentam vá-
rias similaridades com os 8min45s, os 12min33s e 
os 22min43s do filme. O discurso dos dois meios 
descreve o local do assalto, o horário, as vítimas, o 
modo como o trem foi abordado, os recursos uti-
lizados pelos assaltantes, bem como o excelente 
planejamento do assalto, que leva a polícia a acre-
ditar que uma quadrilha internacional possa ter 
elaborado o plano. Considerando que o discurso 
do jornal impresso pode ser usado como fonte de 
informação para a construção do discurso do meio 
audiovisual, as cenas mostradas aos 23min13s e 
43min34s retratam os próprios assaltantes se in-
formando sobre as investigações do assalto por 
meio do jornal impresso. Desta maneira, a mídia 
impressa mostra-se inserida no discurso do meio 
audiovisual. E, no caso de análise, em questão, o 
discurso informativo da mídia impressa oferece 
subsídios teóricos para a construção da linguagem 
do audiovisual; e tem-se como ponto de partida o 
fato real, que construído pelas diferentes lingua-
gens midiáticas ganha novos sentidos e novas ver-
sões, adaptados às características dos meios nos 
quais é veiculado.

 do fato à notíCia ao filme: “o assalto ao trem pagador” 

márCia valéria alves gomes



64 2º Congresso Integrado do ConheCImento: valores, soCIedade e mudança

REFERÊNCIAS 
AUMONT, Jacques. As teorias dos cineastas. São 
Paulo: Papirus, 2004.
BALOGH, Ana Maria. O discurso ficcional na TV. 
São Paulo: Edusp, 2002. 224 p.
BENTES, I. O contraditório discurso da TV sobre 
a periferia. Disponível em: <http://blog. contro-
versia.com. br/2007/03/01>. Acesso em 02 jun. 
2008, 16:00.
CANEVACCI, Massimo. Antropologia da comuni-
cação visual. São Paulo: Brasiliense, 1990. 211 p.
CANEVACCI, Massimo. Antropologia do cinema. 
São Paulo: Brasiliense, 1990. 175 p.
CANEVACCI, Massimo. Sincretismos: uma explo-
ração das hibridações culturais. São Paulo: Stu-
dio Nobel, 1996. 100 p.
CARVALHO, Layo Fernando Barros de. Estética pu-
blicitária & linguagem cinematográfica: uma aná-
lise imagética e pós-moderna de Cidade de Deus. 
Ciberlegenda. Rio de Janeiro, v. 12, 2003.
CHARAUDEAU, Patrick. O discurso das mídias. 
São Paulo: Contexto, 2006. 285 p.
COSTA, Cristina. Ficção, Comunicação e Mídias. 
São Paulo: SENAC, 2002. 132 p.
FARIAS, Roberto. O assalto ao Trem Pagador.  [Fil-
me]. 1962. DVD. 103 min.
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. 
São Paulo: Papirus, 1999. 152 p.
LOPES, Maria Immacolata Vassallo (org.). Epis-
temologia da comunicação. São Paulo: Loyola, 
2003. 345 p.
NOVO MANUAL DE REDAÇÃO DA FOLHA DE SÃO 
PAULO. 5.ed. São Paulo: Publifolha, 1992. 392 p.



65ano 1, nº 2, vol. 2, 2009, p. 

Em uma história forjada por lutas pela libertação e contra a dominação de estrangeiros e colonizadores, 
a cultura latino-americana é repleta de um sentimento religioso que pode ser expresso nas mais diversas 
formas de relação do homem com o sagrado. 

Brasil e Paraguai se unem culturalmente por meio de um sentimento religioso expresso na devoção Mariana 
originária do catolicismo e imposta por portugueses e espanhóis, mas que encontrou em toda a América 
Latina um ambiente favorável e acolhedor, no qual se desenvolveu significativamente. 

Como pesquisador e fotógrafo, acredito que o fotojornalismo e sua linguagem ligada ao dever de contar uma 
história de maneira mais objetiva possível, sem desprezar a visão do autor, cumpre um papel fundamental 
no registro dos acontecimentos, procurando revelar momentos e expressões que traduzam esses sentimen-
tos e contribuam para o entendimento de um processo cultural em formação, há mais de 500 anos.

Essa palestra resume o trabalho desenvolvido durante as pesquisas para a conclusão de meu mestrado no 
PROLAM/USP, envolvendo as semelhanças e diferenças nas formas de devoção presentes nos Santuários 
de Nuestra Señora de Caacupé, no Paraguai, e Nossa Senhora Aparecida, no Brasil, tendo o fotojornalismo 
como principal instrumento de registro e análise dessas particularidades.

imagens de uma devoção: as peregrinações aos santuários 
nª. apda e nª. CaaCupé

joão rangel marCelo
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O meio de comunicação que completou 86 anos de história oficial no Brasil (setembro de 2008), constan-
temente desafia os profissionais de comunicação a repensá-lo, a revê-lo com outros olhares e perspecti-
vas. Este projeto se propõe a analisar a mistura de gêneros nos programas radiofônicos, possibilitando-nos 
mapear e fixar algumas programações, percebendo-as como indicadoras da dinâmica fluida do rádio. Ao 
definirmos o gênero de um programa, o que estamos fazendo é criar um rótulo, já que vários gêneros con-
vergem na sua construção. Esse rótulo normalmente representa o gênero que mais se sobressai. Pretende-
mos aqui avaliar a participação desse mix de gêneros no relacionamento da comunicação com o ouvinte, 
levando em conta o equilíbrio entre o conteúdo, a forma e o público. A linguagem radiofônica é constituída 
basicamente por 3 elementos :  

• A palavra, que por meio da voz do locutor, informa, entretém e auxilia o ouvinte em sua formação 
integral;   

• Os efeitos sonoros, que dão o colorido à mensagem, tornado-a mais consistente e compreensível;  

• A música, responsável pela emoção e diversão do ouvinte em seus momentos ao lado do rádio. 

Quando esses três elementos são mesclados com criatividade e equilíbrio, surgem programas de diversos 
gêneros e formatos. 

Os gêneros radiofônicos reúnem programas que tenham o mesmo estilo, estrutura e características comuns 
de linguagem. Aqui vamos abordar os gêneros clássicos do rádio: dramático, jornalístico, publicitário ou 
comercial e musical.

Os formatos são os modelos que os programas adotam dentro de cada gênero. Nesse aspecto, é recomen-
dável evitar padronizações rígidas, pois há programas que adotam características de formatos variados, 
como veremos a seguir.  

O gênero dramático ou ficcional utiliza os elementos da linguagem radiofônica para contar histórias, que 
podem ser reais ou não. Fez muito sucesso na chamada Era de Ouro do rádio no Brasil, mas atualmente é 
pouco utilizado, talvez devido à sua complexidade de produção. Entre seus formatos estão: Radionovelas, 
Radioteatros, Séries, Sócio dramas, notícias e cartas dramatizadas, poemas, etc.

O gênero jornalístico ou informativo leva a informação, os acontecimentos verídicos, a realidade ao ouvinte. 

a junção dos gêneros no rádio

gianne de Carvalho barbosa



67ano 1, nº 2, vol. 2, 2009, p. 

Seus formatos mais utilizados são: Nota, Boletim, Reportagem, Entrevista, Externa, Crônica, Debate, Radio-
jornal, Documentário, Painel, Comentário e Editorial.

O gênero publicitário ou comercial tem como objetivo convencer o ouvinte a comprar uma ideia ou produto. 
Seus formatos mais conhecidos são: Jingle, Testemunhal e Spot. 

O gênero musical tem grande destaque nas programações atuais e seu caráter é de entretenimento. Apre-
senta formatos variados como: lançamentos, especiais de uma época,  ritmo, vertente ou intérprete, top 
hits, etc. 

Estes gêneros podem se apresentar sozinhos ou mesclados na produção de conteúdos radiofônicos. Um 
jingle, por exemplo, pertence ao gênero comercial, pois é usado para vender uma ideia ou produto, mas 
pertence também ao gênero musical. Outro exemplo: A dramatização de uma notícia utiliza os elementos 
do gênero dramático aliados aos do gênero jornalístico. 

Não se pode dizer que um gênero seja melhor do que o outro. Cada um tem seu objetivo e se usados com 
propriedade, sozinhos ou combinados, podem atingir o ouvinte de forma envolvente e eficaz.  
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O presente trabalho tem por finalidade investigar, à luz da História da Educação, as transformações pela qual 
a Escola – sua arquitetura, seus métodos pedagógicos e seus objetos escolares, como o livro - vem passando 
a partir do advento do Mundo Contemporâneo. 

A morte do livro como veículo da literatura já foi profetizada várias vezes, na chamada época moderna. E 
não por inimigos da literatura, mas pelos escritores mesmos. O mais recente profeta do fim do livro foi o 
romancista Philip Roth que, numa entrevista, fez o prenúncio. Na verdade, ele anunciou o fim da própria 
literatura e não por falta de escritores, mas de leitores. Certamente, referia-se a certo tipo de literatura, pois 
obras de ficção como “O código Da Vinci” e “Harry Potter” alcançaram tiragens de milhões de exemplares 
em todos os idiomas. A visão simplificadora consiste em não levar em conta alguns fatores ocultos, mas 
atuantes na sociedade de massa: fatores qualitativos que a avaliação meramente quantitativa ignora. Co-
meçando pelo fato de que são obras literárias de qualidade, e não as que constituem mero passatempo, que 
influem na construção do universo imaginário da época.        Discussões sobre o fim do livro, a falta de leitura 
e a tecnologia que atrapalha a escrita são merecedoras de reflexões, de troca de experiências práticas. Será 
que o livro desaparecerá com as novas tecnologias? Ou será que ele adaptar-se-á aos novos tempos? O que, 
de fato, indicam as pesquisas?

o livro, a leitura e as novas teCnologias digitais

davi Coura borges
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“Embora os números sejam fundamentais, e o 
retorno possa até ser medido pelo peso registra-
do em papel, GRPs (Gross Rating Points, medida 
que avalia o peso da publicidade gerado por um 
veículo determinado num período específico de 
tempo), aumento do faturamento e de clientes 
etc., existe um componente de empatia e de va-
lores que não pode ser quantificado.” (HUERTAS, 
2005)

Minhas experiências pessoais como docente e 
mais precisamente como profissional consultor 
em negócios sempre me fizeram olhar para os 
projetos e eventos esportivos de forma diferen-
te. Cada exemplo de sucesso de um empreendi-
mento desta natureza no mercado me dá aque-
la sensação de “inveja boa”, salutar para quem 
quer, a partir de um benchmarking positivo, tirar 
um bom proveito para aplicar em outras práticas. 
O Marketing Esportivo pode atuar em projetos e 
eventos como alguns dos exemplos a seguir descri-
tos. Todos com suporte completo das ferramentas 
de Marketing com o foco nas especificidades das 
diversas modalidades de esportes:

Automobilismo, Basquete, Futebol, Vôlei, Golfe, 
Tênis, Triatlo, Travessias, Corridas de Rua, Desafios 
e Esportes Radicais, além de todas as categorias 
olímpicas.

Torneios e Campeonatos – Além das organizadas 
pelas entidades classistas, aquelas que são realiza-
das em forma de competições esportivas com inte-
gração de empresas e organizações públicas, como 
campeonatos regionais, Jogos Abertos, torneios 
internos e provas de várias modalidades.

Palestras e Projetos Especiais – ou ações que in-
cluem apresentações motivacionais com os profis-
sionais do mundo esportivo, muito usado nas áreas 
de vendas e marketing. Ações para fortalecimento 
da autoestima de funcionários em conjunto com 
eventos.
Gerenciamento de carreira de atletas, por meio da 
representação de equipes e atletas, entre outras 
ações que envolvem o mundo dos circuitos oficiais 
de campeonatos e provas esportivas de todas as 
modalidades. 

A verdade é que o esporte sempre produziu ídolos. 
Independente da época ou de um cenário sócio 
cultural, nós estabelecemos que aqueles que supe-
ram as características padrões do ser humano em 
termos das atividades que nos desafiam limites, 
são idolatrados como “fora-de-série”. Essa diferen-
ciação entre os “mortais” os coloca em patamares 
de admiração que por vezes poderíamos conside-
rar fanatismo.

E o que dizer daqueles que se transformaram em 
verdadeiras lendas em suas modalidades de es-
porte? Como feitos e marcas pessoais de atletas 
históricos seriam trabalhadas se estivessem sendo 
escritas hoje?
À luz da evolução do Marketing Esportivo, poderí-
amos dizer que o “barulho” em torno destas his-
tórias poderia ser muito maior, dando a eles uma 
notoriedade acima da registrada em sua época; 
afinal a mídia gerada em torno do fato estava fa-
dada ao registro da notícia como alternativa única 
e o espaço dado a elas pelas próprias limitações de 
produção. 

marKeting esportivo: reCeita para gerar reCeita

marCus augusto
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Hoje, um leque de opções se apresenta como dis-
ponibilidade ferramental ao dispor dos managers 
especialistas em gestão de entidades, instituições, 
atletas, carreiras e projetos de infinitas naturezas, 
desenvolvidas e pesquisadas como ingredientes 
de uma salutar receita que gera receita por meio 
das ações de marketing e comunicação mercado-
lógica.

Desde a superação do atleta negro, em plena Ale-
manha do regime Nazista instaurado por Hitler, 
que os fatos e acontecimentos esportivos em fren-
te às câmeras ganham proporções gigantescas am-
pliadas um cem números de vezes pelo poder da 
mídia. 
       No Brasil, o advento esporte está dire-
tamente ligado aos raros sucessos olímpicos de 
décadas passadas ou a supremacia do nosso fute-
bol vencedor de tantas copas. Pelé é uma marca 
registrada deste fenômeno, mas e outros tantos 
talentos como o de Garrincha, que sem assessoria 
naufragaram. Carreiras que prometiam muito mais 
louros.

No entanto, o marketing esportivo começa a apa-
recer em outros públicos, graças a empresas como 
a Pirelli e Supergasbrás, ambas pioneiras nos in-
vestimentos em equipes vencedoras nos esportes. 
A primeira, com base no ABC Paulista no final dos 
anos 70, mantinha em seus quadros funcionais, 
atletas que se destacavam na cena competitiva. A 
outra formou em 1982, no Rio, um time feminino 
de vôlei que conquistou três *s brasileiros e mui-
ta publicidade. Hoje os resultados desses esforços 
também aparecem no esporte olímpico do Brasil.

Os anos oitenta reservariam um cenário de favore-
cimento ao crescimento dos investimentos feitos 
e nos tornaríamos o país do carnaval, do futebol e 
do vôlei. Ainda viriam o basquete, numa menor es-
cala e incrivelmente o país das estrelas de Fórmula 
1, no automobilismo. Com marcas ainda hoje não 
superadas pelo conjunto da obra de nossos pilotos 
heróis. Em Senna, a comoção da perda se transfor-
ma em ode midiática de um povo.

Mas, e a nossa estruturação para gerar e gerir tais 
atletas? Estamos preparados para o  insucesso de-
les e nossos? Desde a falha do goleiro Barbosa, em 
pleno Maracanã nos anos 50 crucificamos aqueles 
que falham impiedosamente. Hoje, alguns deles, 
atletas, têm como esporte predileto “ser celebri-
dade”. Eles não entenderam que essa exposição 
nos meios de comunicação os leva a ter suas vidas 
acompanhadas, vigiadas e/ou perseguidas por fãs e 

paparazzi. Muitas das notícias que a tal mídia gera, 
extrapolam a vida esportiva e expõem a danos suas 
marcas próprias, associadas a dos atletas e empre-
sas patrocinadoras. Um negócio de risco tanto para 
o bem, quanto para o mal. Portanto cabe aqui o 
questionamento que responderia: Quem são eles, 
nossos ídolos? E que tipo nós queremos? Na ver-
dade, temos uma legião de meninos talentosos 
sim, mas muitas vezes sem recursos de educação e 
cultura mínimos para atingir o estrelato, hoje cada 
vez mais em tempo recorde, delimitado pelos in-
teresses de empresários empreendedores do mau 
marketing, abreviam a vida esportiva deles. Isso 
sem falar dos danos e sequelas da frustração dos 
que não conseguem.

E como se fatura! Contratos, o licenciamento de 
Marcas, os esforços de Marketing, tudo gira em 
torno do negócio e dos consumidores.  Em termos 
de equipe, a cogestão empresa clube Palmeiras-
Parmalat tem um histórico de sucesso consagrado. 
Essa união entre a empresa italiana e o Alviverde foi 
considerada pela FIFA como um dos dez casos mais 
bem sucedidos em gestão de marketing esportivo. 
Já o mal fadado caso Sport Club Corinthians Pau-
lista e MSI (Media Sports Investments), empresa 
mundial de marketing e esportes do empresário 
iraniano Kia Joorabchian, entrou para a história 
como o pior caso de gestão de marketing nacional. 
O insucesso causou até a queda do tradicional time 
para a 2ª divisão do campeonato brasileiro. Mas o 
mesmo fato pode ter sido a mola propulsora de um 
upgrade gerencial que levou o time a conquistas 
significantes posteriormente como: o Campeonato 
da Serie B, O Paulistão 2009 e a Copa do Brasil, pa-
trocinada pela outra Kia, a Motors.

Mas é preciso fundamentar ações para o sucesso 
em marketing  nos esportes. E aí vão 10 dicas para 
se conseguir um patrocínio, sugeridas pelas con-
sultorias especializadas:

1. Saber o que você está vendendo, qual o seu 
produto

2. Ter claro quais são as possibilidades que você 
pode dar a seu investidor, o que você pode 
oferecer

3. Detalhar custos, isto é importante para dar 
credibilidade a seu projeto
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4. Planejar o futuro, mostrar que existem novas 
possibilidades no horizonte

5. Detectar que empresas tem o perfil de seu 
projeto, procurar que empresas patrocinam 
projetos parecidos com o seu

6. Uma apresentação bem feita, deve ser fá-
cil, clara e rápida de ler (preferivelmente em 
forma de slides ou vídeo para impactar os 
stakeholders do negócio)

7. Estar atento a possibilidades de permuta, é 
muito mais simples para empresa conseguir 
produtos e serviços do que dinheiro, ou inves-
timento em espécie.

8. Ser criativo, gerar propriedades diferenciadas, 
supreendendo além do que já é feito

9. Negociar como quem vende um produto, não 
como se tivesse pedindo algo

10. Acredite no seu produto, criando algo no qual 
você investiria se fosse um patrocinador ou 
um player de outro segmento mercadológico, 
fora do esporte.

Mais que apostar em exploração de patrocínios pa-
dronizados, placas, painéis e uniformes ou ações 
promocionais, o resultado que traz lucros é o que 
inova na forma e no conteúdo em tempos de tan-
tas renovações no formato-mídia.

A recente inauguração do Museu do Futebol, na 
capital paulista é grande must da temporada 2009. 
Um espaço multicênico, físico e virtual, uma bela 
homenagem cultural, há muito tempo merecida 
pelo aclamado esporte massivo do Brasil. 

Recomendamos sempre apostar na emoção que 
inova, em novas modalidades, promovendo even-
tos surpreendentes e marcantes! Isso sim é dife-
rente! Isso é o que tem feito marcas como a Red 
Bull decolarem junto ao seu target group, públi-
cos mais jovens com o inusitado jogo criativo do 
esporte mais associação de marca e consumidor 
adequadamente. Marketing Esportivo tem que ser 
diferente. E não pode ser melhor que o produto. A 
publicidade já entendeu que ninguém quer saber 
de marcas perdedoras, sem relevância ou mal hu-

moradas. Os resultados negativos vêm no bojo da 
história. Criatividade na busca de recursos é pala-
vra de ordem, daí participar da vida dos consumi-
dores a qualquer hora ou situação do dia faz parte 
das melhores e criativas estratégias com resultado. 
Daí a associação marca/imagem de sucesso gera o 
buzz positivo.

Sandro Rosell, Vice Presidente do Barcelona Club, 
em 2005, distinguiu três dimensões que influen-
ciam na criação e no desenvolvimento da marca 
pelo esporte:

“A atividade esportiva (relacionada aos joga-
dores, à equipe e aos sucessos nos esportes), a 
atividade social (onde se cria a base da afetivi-
dade) e a atividade empresarial (destacando-se, 
principalmente, as “fontes de receitas”, “finan-
ças sólidas” e “controle de custos”). Para Rosell, 
“em um clube ou instituição, é preciso se criar 
uma marca; mas para isso, porém, é preciso 
criar-se antes um bom produto.”

E pelas instituições deve-se, ao analisar um proje-
to, cumprir estas fases:

• Avaliação do projeto:

• Identificação dos valores da entidade espor-
tiva;

• Branding (Qual o impacto da nossa marca? Ela 
cria valor?);

• Relações públicas (possibilidade de desenvol-
vimento de relações públicas com os clien-
tes);

• Apresentação em espécie (participação da 
empresa em evento patrocinado);

• Harmonia com os objetivos da empresa: cota, 
faturamento e lucros;

• Cumplicidade com a busca de interesses co-
muns da empresa e do patrocinado;

• Comunicação interna e externa (Exposição)

• Complementação publicitária, seminários de 
formação etc. (atividades adicionais que com-
plementem a atividade de patrocínio);
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• Mensuração e valorização (Combinar a quan-
tificação com uma valorização mais depurada 
e analítica).

Como no Marketing convencional, não há uma 
única ferramenta que seja útil para todos, porque 
toda empresa tem seus objetivos específicos e 
cada uma valoriza aspectos estratégicos diferen-
tes. Valores se customizam conforme as necessida-
des e objetivos institucionais. Uns apostam porque 
valorizam a exposição; outros, a relação com gru-
pos de interesse do negócio; alguns pela reputação 
social etc. Mas há de destacar outros ainda que só 
o fazem pela paixão, algo que se emociona e torce, 
inexplicavelmente.” Nós somos assim... Imagina-
mos todos os dias nosso time dos sonhos!

Desejamos tudo no esporte... Nós realizamos e as-
sim ficamos felizes, como também nos frustramos. 
Como na vida vencemos e perdemos algumas ve-
zes. Este é o risco, este é nome do jogo. Esta é a 
emoção que move! No esporte a mídia faz o herói. 
Nós os perpetuamos se forem verdadeiros.
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Abordagem a respeito do binômio mídia e cultu-
ra, a partir de uma leitura dúplice: de um lado, a 
discussão se foca na “cultura da mídia”, ou seja, 
nas transformações provocadas na sociedade e 
nas relações sociais pelos meios de comunica-
ção; de outro, a reflexão é sobre a “cultura na 
mídia”, ancorando-se nas pautas culturais traba-
lhadas por veículos jornalísticos brasileiros (re-
vistas, jornais e sites). 

Cultura pressupõe um território de complexidade. 
A palavra tem origem latina, culter – tendo se des-
dobrado no inglês, coulter –, que significa “relha 
de arar”. Seu sentido original, portanto, remete ao 
“cultivo” da terra. Ao longo do tempo, a palavra as-
sumiu, entre outros, o sentido de civilização e de 
educação, bem como é utilizada para designar as 
artes, em geral, e os costumes. Afirma Terry Eagle-
ton (2005, p. 9) que a palavra cultura “mapeia em 
seu desdobramento semântico a mudança históri-
ca da própria humanidade da existência rural para 
a urbana, da criação de porcos a Picasso, do lavrar 
solo à divisão do átomo”. Não é à toa que o antro-
pólogo Néstor García Canclini (2006) tenha desco-
berto mais de 300 usos distintos para o termo (e 
ainda considera o montante baixo).

Assim como existem diferentes definições para 
esse vocábulo, também são muitas as tentativas 
de teorização à sua margem. No caso específico 
desta abordagem, importa discutir a cultura como 
elemento de interesse das teorias da comunicação 
e, mais especificamente, sua relação com a mídia, 
tendo, como foco, a produção jornalística brasileira 
contemporânea. Desse modo, é possível estabele-
cer uma leitura dúplice: de um lado, a discussão se 

foca na “cultura da mídia”; de outro, a inclinação é 
sobre a “cultura na mídia”.

Com relação ao primeiro tópico indicado, é impor-
tante dizer que a contribuição fundamental para a 
compreensão da cultura da mídia advém dos es-
tudos culturais britânicos, originados na Inglaterra, 
na década de 1960, pelo grupo de pesquisadores 
que deu origem à Escola de Birmingham. Em opo-
sição ao grupo alemão da Escola de Frankfurt, res-
ponsável pela disseminação dos estudos críticos a 
respeito da Indústria Cultural (ADORNO, 1987), o 
núcleo inglês valorizava a cultura de massas – que 
estaria entre a cultura erudita e cultura popular – 
enquanto objeto de investigação. “A inovação dos 
estudos culturais britânicos consistiu em ver a im-
portância da cultura da mídia e o modo como ela 
está implicada nos processos de dominação e re-
sistência” (KELLNER, 2002, p. 50). 

Em linhas gerais, a cultura da mídia é resultado dos 
processos configurados pelo advento e pela evolu-
ção dos meios de comunicação, especialmente dos 
meios eletrônicos. Sua diferença, com relação ao 
conceito de cultura de massa, é que ela atinge a in-
divíduos e não a um coletivo amorfo “de indivídu-
os, sem grande individualidade” (MCQUAIL, 2003, 
p. 41). Conforme defende Douglas Kellner (2001, p. 
54), utilizar a expressão “cultura da mídia” é conce-
ber que “a mídia colonizou a cultura, que ela cons-
titui o principal veículo de distribuição e dissemi-
nação da cultura, que os meios de comunicação de 
massa suplantaram os modos anteriores de cultura 
como o livro ou a palavra falada, que vivemos num 
mundo no qual a mídia domina o lazer e a cultura”. 
Trata-se, portanto, da cultura hegemônica nas so-

mídia e Cultura: Correlações

franCisCo de assis
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ciedades contemporâneas.

Por outro lado, falar em cultura na mídia é discu-
tir o que os meios de comunicação projetam, em 
seu cenário, em termos de cultura. Existem inú-
meras possibilidades para a avaliação desse aspec-
to, em razão da própria diversidade de gêneros e 
formatos que compõem o universo midiático; no 
entanto, aqui, direciona-se a discussão para o jor-
nalismo, objeto de interesse do autor. No dizer de 
Eliane Basso (2006, p. 7), o jornalismo cultural, ao 
longo da história, “se desenvolveu a partir da ideia 
da produção voltada para a cultura erudita tenden-
do a mostrar a cultura como algo ‘superior’, sofisti-
cado e formal, operando a ‘estética burguesa’, com 
repertórios restritos, destinados a uma minoria 
de conhecedores, logrando certo prestígio dentro 
deste público”.

Ao longo do tempo, a própria noção apresentada 
por Basso ajustou-se a novas realidades. Muito 
embora haja quem defenda a ideia de que esse 
espaço da imprensa é reservado para a reiteração 
de “discursos que revelam tensões contra-hege-
mônicas características de conjunturas históricas 
específicas” (FARO, 2006, p. 149), a grande maioria 
dos veículos costuma trabalhar com a agenda de 
ofertas de lazer, de entretenimento e de consumo 
de produtos da indústria cultural. 

Observa-se que, atualmente, quase não há mais 
espaço, em cadernos diários – Folha Ilustrada, por 
exemplo –, em revistas mensais – Bravo! –, ou em 
sites – Digestivo Cultural – para o exercício da refle-
xão e da avaliação crítica ou estética a respeito de 
assuntos diversos. Quando muito, encontram-se 
resenhas a respeito de lançamentos de livros, CDs 
e DVDs ou sobre peças e filmes em cartaz. Isso não 
quer dizer, obviamente, que não existam alguns 
espaços residuais para essa prática; no entanto, é 
perceptível que esses espaços estão cada vez me-
nores e que não são comuns a todos os veículos 
jornalísticos.

Embora tenham naturezas diferentes, as culturas 
da e na mídia se cruzam, exatamente no ponto 
em que o jornalismo cultural se torna um produto 
oferecido a um público, na intenção de que este o 
consuma e faça uso dele em suas tomadas de de-
cisões cotidianas.
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1. A preparação para o primeiro contato

2. Negociação não é guerra

3. Entendendo o cliente

4. Adicionando valor

5. Preço baixo x Prazo Longo

6. Como controlar a pressão 

7. Dê um passo de cada vez

8. O cuidado com as concessões

Toda negociação tem um ou mais objetivos, e 
acontecem no momento em que as partes envolvi-
das estejam dispostas a realizar uma troca.

Uma negociação acontece sempre em torno desse 
princípio, de acordo com a regra de que é preciso 
dar poder antes de receber.

O ponto chave de uma negociação está nas conces-
sões, e na premissa de que ambas as partes devem 
obter vantagem delas.

Na realidade, uma negociação inicia-se quando 
há diferenças entre as posições de cada uma das 
partes.

Se as posições fossem coincidentes, não haveria 

negociação.

As negociações são particularmente difíceis nos 
serviços de publicidade.

Se o “comprador” dos serviços não estiver acostu-
mado a negociar com uma agência, é quase certo 
que a negociação será difícil.

Infelizmente os serviços prestados por uma agên-
cia, geralmente envolvem conceitos criativos, que 
são subjetivos, intangíveis e sujeitos a muitas con-
testações por parte do cliente.

Além disso, a forte concorrência do mercado acaba 
levando a negociação, quase sempre, para o terre-
no dos preços.

Nosso objetivo nessa oficina é mostrar que é ne-
cessária uma abordagem diferente nas negocia-
ções de serviços de publicidade.

Como anular a concorrência.

Como encarar a pressão sobre o preço.

    

negoCiação ideal: preço x serviços Com qualidade em 
publiCidade ofiCina

nelson b. Campos jr.
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 A televisão é um elemento importante da vida 
cotidiana, um fluxo que tem presença dominan-
te, assistir à televisão contribui para o modo 
como os indivíduos estruturam e organizam seu 
dia. Atualmente, representa uma tecnologia in-
substituível, principalmente pela sua argumen-
tação que se apóia tanto no conteúdo da comu-
nicação quanto na forma como é veiculada. Esta 
oficina pretende analisar esta relação e os seus 
possíveis resultados enquanto meio de comu-
nicação de massa persuasivo. Ela está dividida 
em dois momentos: a apresentação e o enten-
dimento da linguagem com a utilização de téc-
nicas visuais, como elementos argumentativos e 
a discussão das intenções do discurso na análise 
de programas de tevê.

O propósito desta pesquisa é propor uma reflexão 
sobre como a escola pode auxiliar as crianças a en-
tender a mídia, especificamente a televisão. Maga-
lhães (2007, p. 13) afirma que “Se uma escola não 
ensina a assistir à televisão, para que mundo está 
educando? 

(...) Se educar exige a preparação dos indivíduos 
para uma integração reflexiva e crítica na socie-
dade, como serão integrados cidadãos que não 
estiverem preparados para realizar de forma crí-
tica aquela atividade a qual se dedicam a maio-
ria de seu tempo?”.

Segundo Magalhães, o que educa é o exercício de 
viver e conviver em sociedade, desta forma se a 
escola atualmente, a maior responsável pelo ato 
de educar, não prepara suas crianças para se tor-
narem cidadãos críticos e reflexivos, como as mes-

mas irão avaliar essa mídia a qual estão expostas 
diariamente? 

Para o educador exibir filmes, documentários, 
entrevistas, desenhos para os alunos utilizando o 
aparelho de tevê, este educador precisa garantir 
que aquela programação faça parte da proposta 
pedagógica da escola e que contemple uma série 
de questões como: Qual é o efeito educativo espe-
rado com aquela atividade? Qual é o seu objetivo? 
O tempo de exibição para atingir os resultados es-
perados está apropriado ou exagerado? Qual me-
diação será feita para que os pontos de interesse 
sejam bem explorados?  

Não há escola que tenha em seu currículo uma 
disciplina denominada “Educação para televisão”.
Desde a década de 70, mesmo nos países desen-
volvidos como Inglaterra, muitos estabelecimentos 
de ensino promoveram um ensino sobre televisão 
e cinema superficial.A linguagem da televisão é 
completamente diferente da linguagem de sala de 
aula. 

“Enquanto nas escolas houve pouca evolução 
do tradicional quadro-de-giz e do professor, a 
TV criou uma nova forma de apreensão do mun-
do. O ritmo dos cortes de cenas nas edições dos 
programas é cada vez mais frenético(...) O fenô-
meno zapping, em que o telespectador, com o 
controle remoto à mão, troca de canal em um 
ritmo rápido durante a emissão, anteriormente 
associado às inserções publicitárias entre os pro-
gramas, já ganhou o cotidiano do telespectador, 
tornando-se uma prática que busca a estimula-
ção sensorial.” (MAGALHÃES, 2007, p. 73)

para ler televisão em sala de aula

neide apareCida arruda oliveira
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Com essa velocidade, a fragmentação da realida-
de se ampliou, o conteúdo perdeu importância na 
transmissão das informações, o sentido humano 
foi alterado em vários aspectos: 

“(...) não há constrangimentos diante, nem de-
pois, de uma série de pequenas notícias de um 
telejornal sobre um desastre climático com mi-
lhares de mortos e desabrigados em um país asi-
ático, de uma guerra bárbara na África, com cor-
pos ensanguentados nas ruas. No máximo um 
sentimento de pena e espanto, mas por poucos 
segundos, substituído, logo a seguir, pela sensa-
ção de alegria pelo gol da cobertura esportiva”. 
(MAGALHÃES, 2007, p. 74)

Assim, fica difícil para a linguagem da escola com-
petir com a linguagem da TV. Então, o grande de-
safio da escola é: como despertar o interesse dos 
jovens, hiperestimulados pela imagem frenética 
e pela fragmentação da informação enquanto 
repassa o conhecimento? Aliás, como repassar 
o conhecimento por um meio que não privilegia 
o conteúdo, que fragmenta a informação em um 
ritmo totalmente inadequado para uma sala de 
aula? Como apoiar um meio historicamente utili-
zado para o entretenimento, e mais associado ao 
recreio, para apoiar e até mesmo substituir a sala 
de aula?

“Dessa maneira, não é de se estranhar que os 
educadores e os comunicadores andassem em 
caminhos diferentes, convencidos da impossibi-
lidade de usar a TV, de forma eficiente, para a 
educação.Ao lado desses dilemas, havia ainda o 
maior de todos(...) a forte interatividade na sala 
de aula entre o detentor do conhecimento e o 
aprendiz do saber, e a ausência de interatividade 
na mediação da TV com o telespectador, mesmo 
que haja outras formas de participação.” (MA-
GALHÃES, 2007, p. 74)

De acordo com França (1998, p. 56), a presença e a 
intermediação dos meios técnicos intervém de ma-
neira decisiva na configuração da palavra, das rela-
ções dos interlocutores. Na televisão, as relações 
são impessoais, os interlocutores são anônimos, as 
funções e os espaços de intervenção do emissor e 
do receptor são mais definidas, o que não exclui 
formas de participação diferenciadas. A planifica-
ção e a institucionalização da produção significam 
seguramente a construção de linguagem específica 
e relações particulares.

Assim é inevitável a necessidade de a escola for-
mar grupos de educadores e comunicadores para, 
enfim pensar em estratégias de como utilizar a te-
levisão em sala de aula.
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Com a crise econômica, houve uma retração dos 
investimentos em prop.anda e uma cobrança 
maior dos anunciantes por resultados. Neste 
contexto, o redator precisa ser multidisciplinar, 
dominando todas as plataformas de comunica-
ção: on line, off-line, above the line e below the 
line.
Nos últimos anos, o mercado publicitário tem pas-
sado por grandes mudanças, principalmente devi-
do a dois fatores: a retração dos investimentos em 
prop.anda e uma cobrança maior dos anunciantes 
por resultados. Uma tendência que se intensificou 
em outubro do ano passado com a eclosão da cri-
se econômica mundial. Neste novo contexto, uma 
pergunta se faz necessária: a criatividade ainda dá 
resultado?

Embora muitos anunciantes tenham reduzido suas 
verbas de marketing e adiado ações e planos de 
mídia, os fatos comprovam que sim, a criativida-
de continua sendo um importante diferencial na 
construção de marcas fortes, principalmente neste 
momento crítico pelo qual atravessa toda a econo-
mia mundial.
O fato é que, bem antes da crise, as agências já es-
tavam tendo que reinventar o seu próprio modelo 
de negócio, para atender a demanda de um novo 
tipo de anunciante, mais exigente, mais criterioso 
e que de uns anos para cá já vinha priorizando os 
investimentos em ações de mídia digital (internet e 
mobile), marketing direto, eventos e ações no PDV 
(ponto-de-venda).

Com isso, muitos criativos já consagrados na publi-
cidade tradicional passaram a migrar para as cha-

madas agências on line e below the line, levando 
para elas toda a sua expertise em comunicação off 
line.

Num momento em que não faz mais sentido ado-
tar a linha divisória que teoricamente separa as di-
ferentes ferramentas de marketing, a comunicação 
integrada e multidisciplinar ganha força e passa a 
exigir um novo perfil de profissional de comunica-
ção, inclusive no que diz respeito à redação publi-
citária.
Devido à sua importância estratégica na chamada 
“Era do Conteúdo” - em que o processo criativo é 
colaborativo, ou seja, o próprio consumidor gera 
conteúdo e emite sua opinião favorável ou não so-
bre determinada marca -, o papel do redator pu-
blicitário passa a ser ainda mais valorizado pelas 
agências e anunciantes, uma vez que é ele quem 
mantém um diálogo com o telespectador, o ouvin-
te ou o internauta.

Hoje, o talento de um redator não se mede mais 
pela sua capacidade de criar *s engraçados ou sa-
cadas criativas. O profissional que o mercado - seja 
mundial, nacional ou regional - deseja é aquele 
que consegue aliar criatividade, visão estratégica e 
domínio em diversas plataformas de comunicação, 
incluindo todas as novas mídias (YouTube, Second 
Life, Advergames etc) e redes sociais como Orkut, 
MySpace, Twitter e Facebook. Esta é, basicamen-
te, a fórmula do redator completo (pelo menos até 
surgir uma nova mídia ou uma nova tecnologia). 
Um profissional que não pensa em formatos, pen-
sa em ideias. Ideias que gerem resultados e sejam 
verdadeiras soluções de comunicação, ativando 
todos os pontos de contato da marca com o con-

redação publiCitária em tempos de Crise: a Criatividade que 
dá resultado

eduardo spinelli



79ano 1, nº 2, vol. 2, 2009, p. 

sumidor.

O próprio modelo de agências de publicidade no 
Brasil vem mudando nos últimos anos, aproximan-
do-se cada vez mais da estrutura enxuta e ágil das 
hot shops - Santo, Crispin Porter + Bogusky, Taxi, 
StrawberryFrog, Nitro, Droga 5, Anomaly, Mother, 
Naked, Wieden + Kennedy, entre outras -, localiza-
das em cidades como Buenos Aires, Miami, Nova 
York, Londres e Amsterdã.

Além disso, a forma de remuneração também está 
mudando. Sendo assim, as agências e criativos es-
tão sendo obrigados a criar novas oportunidades 
para incrementar suas receitas. Isso porque os 
anunciantes anunciam menos na mídia e, com isso, 
as agências deixam de ganhar a comissão de 20% 
dos veículos, prática conhecida como BV (Bonifica-
ção por Volume).

Com toda essa mudança de paradigmas, o redator 
publicitário precisa desenvolver a capacidade de 
criar conceitos consistentes e relevantes que não 
só posicionem produtos e marcas, como também 
possam ser aplicados em qualquer plataforma, 
seja uma ação de guerrilha ou uma mídia de ba-
nheiro. Em vez de apenas prêmios conquistados 
em festivais de publicidade, o redator precisa ter 
em seu histórico profissional casos de sucesso que 
demonstrem o resultado que suas ideias propor-
cionaram a seus clientes, como, por exemplo, o 
aumento na venda de produtos ou o crescimento 
do market share.

Finalmente, um bom redator é aquele que escreve 
bem (desenvolve um estilo próprio, conciso e, ao 
mesmo tempo, persuasivo), escreve corretamen-
te (domina a Língua Portuguesa, inclusive o Novo 
Acordo Ortográfico) e consegue transformar um 
briefing cheio de informações mercadológicas em 
uma peça publicitária inteligente, inovadora, este-
ticamente atraente e com uma proposta de venda 
irresistível do ponto de vista do consumidor.
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Comunicamo-nos uns com os outros de várias 
formas. O caráter social do ser humano solicita 
dele uma relação contínua com o meio exterior. 
Apesar da forma específica e exclusiva de comu-
nicação humana ser verbal, ela é completada 
por outras de caráter não-verbal. Proporcionar 
aos alunos estratégias de comunicação para que 
ele entenda, comunique-se bem e posicione-se 
de forma independente resolvendo situações-
problema é o objetivo desta oficina.

Esta oficina pretende discutir e apresentar ao 
público-alvo algumas técnicas de como falar em 
público e ensinar algumas estratégias de comuni-
cação que poderão ser utilizadas em situações de 
crise. O primeiro questionamento proposto é: Por 
que uma boa comunicação é importante para os 
profissionais? A resposta é simples, embora muitos 
destes não saibam responder. Quanto mais o pro-
fissional sobe na hierarquia de uma empresa mais 
dependerá da comunicação e menos do conheci-
mento técnico, pois deverá participar de reuniões, 
processos de negociação, apresentar projetos, en-
fim, atividades que exigem bom desempenho da 
comunicação verbal. O profissional que não souber 
falar em público correrá o risco de truncar o desen-
volvimento da sua carreira, e, em alguns casos, até 
perder as posições conquistadas.Nunca houve tan-
tas ferramentas para se comunicar bem, elas po-
dem ajudar o desempenho dos profissionais, mas 
nada substitui a sua atuação pessoal. Enquanto as 
pessoas não se preocuparem em entender seus 
interlocutores, conhecendo suas intenções, seus 
interesses, suas preocupações, o que provoca suas 
resistências dificilmente conseguirá envolvê-los e 
conquistá-los. 

Se a comunicação verbal já é difícil para muitas 
pessoas, imagine nas situações mais críticas, como 
na crise financeira recente. Por isso, nessa oficina 
pretende-se mostrar qual o impacto dos fatores 
externos sobre o ambiente de trabalho e de que 
forma as pessoas reagem em momentos de incer-
teza. Pretende-se no decorrer da oficina, propor 
vinte situações mais desafiadoras no ambiente de 
trabalho. São elas: chefe estressado; colega com-
petitivo; assédio moral; falta de espaço para dar 
ideias; mudanças constantes; excesso de rigidez; 
colega que virou chefe; promoção frustrada; poli-
ticagem; excesso de níveis hierárquicos; chefe au-
sente; falta de identificação com a empresa; exces-
so de pressão; inveja; colega folgado; chefe tirano; 
dificuldade de influenciar o chefe; dificuldade de 
abordar o chefe; dificuldade de abordar o chefe; 
dificuldade de produtividade e por último, excesso 
de individualismo.

 

 

téCniCas de Como falar em públiCo: estratégias de 
ComuniCação em situações de Crise

marCo antonio oliveira
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Os telejornais regionais encontram nas manifesta-
ções da cultura local fontes interessantes e ricas de 
pautas para suas reportagens. Essas reportagens 
representam também um espaço de visibilidade 
e divulgação dessas manifestações, que revelam 
a forma de viver, de se relacionar, de expressar a 
religiosidade de uma comunidade. Entretanto, ao 
inseri-las no formato do telejornal, promove-se um 
processo de recorte, remontagem e reconstrução. 
A problemática surge quando esse novo conteúdo 
é transmitido como verdade, modificando o sen-
tido original da cultura que pretende mostrar, e 
transformando-a em notícia, em produto televisi-
vo. 

Acreditamos que ao adaptar a festa aos modos de 
produção e à linguagem do telejornal acaba-se por 
reconstruí-la. Entendemos que, ao ser mediada 
pela TV, a festa tem seu sentido modificado. Ana-
lisamos esse processo de reconstrução promovido 
pelo telejornal, a partir de três categorias: criação 
de uma nova temporalidade, descontextualização 
e processo de seleção de imagens e edição. Para 
isso, foi realizada a análise de conteúdo das maté-
rias veiculadas sobre a Folia de Reis pelos telejor-
nais da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no 
Vale do Paraíba, no Ciclo de Natal de 2004 e 2005. 

Vimos que o tempo, elemento central da festa, é 
modificado devido ao tempo curto e fragmenta-
do do telejornal. Embora haja uma preocupação 
da emissora em reservar uma duração maior para 
esse tipo de matéria, a média de dois minutos pa-
rece ser pequena para conseguir expressar o sen-
tido da manifestação. O elevado número de cor-
tes, por outro lado, aumenta o ritmo da narrativa, 

inserindo a manifestação em uma temporalidade 
acelerada, diferente da original, que é mais lenta, 
própria da origem camponesa dessa cultura. Além 
disso, o tratamento isolado das matérias tira a ma-
nifestação de seu tempo próprio, de sua sequência 
original, apresentando-a como um evento isolado, 
desconectado, fora do contexto.Isso nos remete ao 
outro elemento analisado, a descontextualização 
promovida pelo telejornal, já que elementos im-
portantes da festa são suprimidos pelo noticiário 
e outros são inseridos ou supervalorizados, modi-
ficando o sentido original do evento. Um exemplo 
disso é a temática das matérias, que quase sempre 
recai no foco da oposição tradição-resgate, velho-
novo, destacando essa dualidade e esquecendo de 
abordar o sentido, a importância, o valor presente e 
sempre atual da manifestação. Além disso, quando 
busca explicar o que é a manifestação, o telejornal 
dá origem a dúvidas ao apresentar diferentes ex-
plicações para elementos importantes do evento, 
como o período em que ocorre, sua origem, onde 
ainda podem ser encontrados, ou, ainda, omitidos 
aspectos essenciais.

A análise da seleção de imagens e edição revelou 
a opção pela divulgação das manifestações que 
ocorrem nas cidades próximas das emissoras de 
São José dos Campos e Taubaté, deixando de fora 
eventos representativos e importantes que ocor-
rem em outras cidades da região. A edição das fa-
las das fontes revelou que os sujeitos da manifes-
tação falam muito pouco, com declarações curtas 
e fragmentadas, e que a fala dos repórteres e apre-
sentadores é predominante, conduzindo a narrati-
va. O conteúdo das falas também mostra que, na 
edição, esse espaço é dado aos sujeitos do evento 

telejornalismo e reConstrução de sentidos: a Cultura 
regional na tv

bianCa de freitas
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quase sempre para expressar emoção ou contar 
casos peculiares. 

O telejornal também deu pouco espaço para as 
cantorias, elementos que identificam a singulari-
dade musical da Folia de Reis, com melodias em 
quadras e agudos característicos no final de cada 
uma. Por outro lado, as imagens privilegiaram os 
palhaços, as bandeiras e estandartes e as crianças, 
elementos que tem forte apelo visual. No proces-
so de produção de algumas cenas para a busca de 
imagens bem acabadas, vimos que o telejornal in-
terferiu na narrativa da manifestação, criando uma 
outra, própria para ser veiculada para a TV. Enfim, o 
processo de seleção de imagens e edição se dá pri-
vilegiando as imagens mais peculiares e coloridas, 
sem valorizar a fala dos sujeitos da manifestação. 
Sabemos que, mais do que uma técnica, a edição 
está comprometida com os códigos da cultura que 
representa, a cultura midiática e de mercado. Ao 
recriar o universo simbólico, recria também a cul-
tura, revestindo-a de uma face pitoresca e peculiar, 
com caráter de entretenimento.
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Verificamos com a digitalização, que a televisão se transformou para além da experiência de assistir a uma 
programação sequencial e se tornou pervasiva, favorecendo também, o uso de recursos interativos em am-
bientes móveis e portáteis.

Trabalho apresentado no Congresso (Set 2007), sobre o planejamento da grade de programação em Televi-
são Digital Interativa. No atual cenário, os emissores tem o desafio de adequar as múltiplas possibilidades 
de produção e distribuição de conteúdo da mais alta tecnologia, para um público de cultura heterogênea 
e de contrastes sociais marcantes. Com a digitalização, a mídia se transforma para além da experiência de 
assistir a uma programação sequencial e se torna pervasiva, favorecendo, inclusive, o uso de recursos inte-
rativos em ambientes móveis e portáteis. A televisão, enfim, adquire o status tecnológico que possibilita sua 
definitiva integração ao ciberespaço, levando consigo, pela usabilidade, pelo entretenimento e pelo sentido 
de comunhão, a parcela da população que o computador, sozinho, não alcança. Contudo, a questão mais 
relevante, no processo de convergência, está na constituição de uma grade que mantenha seu foco nas 
experiências genuinamente televisivas. Aquelas que estimulam a interação social, do público entre si e com 
o assunto em pauta. O HDTV aumenta o prazer compartilhado de assistir à televisão em casa. Os dispositi-
vos móveis são digitais e seus usuários, interativos. Nesse cenário, tem muito a ganhar a programação que 
souber conciliar a liberdade individual de escolhas com a satisfação da experiência comum, e que primeiro 
estabelecer seus paradigmas “televisivos” de interação com o público.

televisão digital- interação e usabilidade

lauro teixeira
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Atualmente os pais acreditam que seus filhos, in-
dependentes da idade cronológica, são capazes de 
exercer opiniões críticas referentes a conteúdos 
expostos diariamente pela TV. Entretanto o desen-
volvimento infantil possui etapas únicas capazes 
de diferenciar uma criança de um adulto. 
Magalhães (2007) coloca que a criança é um recep-
tor ativo, e não deixa de ser influenciada, portanto 
é sempre bom relembrar que a criança não é um 
adulto em miniatura. Os pais insistem em vestir 
seus filhos e expô-los a programas inadequados, 
porque acreditam que o senso crítico “maduro” 
– que proporcionaria ao adulto filtrar e processar 
as imagens e informações da TV – é proporcional 
à idade biológica das crianças. Porém, as crianças 
não possuem tal senso crítico.

Para obtermos maior compreensão do que o pre-
sente artigo quer propor, torna-se necessário uma 
explanação sobre a influência da TV na formação 
da criança.“(...) Que lugar ocupa a TV na educação 
de crianças? (...)”. (MAGALHÃES, 2007, p.13).

Segundo Magalhães (2007), o que educa é o exer-
cício de viver e conviver em sociedade, desta for-
ma se a escola atualmente, a maior responsável 
pelo ato de educar, não prepara suas crianças para 
se tornarem cidadãos críticos e reflexivos, como as 
mesmas irão avaliar a mídia a qual estão expostas 
diariamente?

Neste artigo busca-se através de uma rápida análise bibliográfica, refletir a importância da televisão na 
formação de crianças que ficam expostas diariamente a mesma, sem uma avaliação crítica por parte dos 
pais, sendo estas encaradas como responsáveis pelo conteúdo que estão assimilando. Trata-se aqui de não 
encarar a criança como uma tábula rasa, mas sim como um ser extremamente ativo, porém ainda não ma-
turacionalmente pronta em nível cognitivo e psicológico para ser receptora de determinados programas 
exibidos, exigindo desta forma um exímio cuidado do meio no qual está inserida. 

O propósito do artigo é mostrar como a mídia entra no mundo infantil e como a criança a absorve em sua 
formação. 

  Palavras-chave: TV, Criança, Educação.

RESUMO

a televisão e a Criança: um diálogo possível?

vanessa apareCida mariotto 
ferreira
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“(...) É torturante imaginar que uma caixa de 
sons e luzes possa ter mais influência sobre os 
nossos filhos do que a nossa palavra e os nossos 
gestos”. (MAGALHÃES, 2007, p.18).

Porém, realmente é fato que com a globalização e 
a correria dos pais pela busca incessante de uma 
colocação de peso no mercado, muitas crianças 
sejam fardadas aos cuidados de suas babás eletrô-
nicas.

De acordo com Ferrés (1996 apud Magalhães, 
2007, p.22), a televisão trata-se de um objeto to-
tal, ela não frustra, não se ausenta, não abandona, 
é responsável na maioria das vezes por tranquilizar 
tensões internas, minimiza os desejos não realiza-
dos, isso quando não os anula. É como uma mãe 
que acaba por ocupar um lugar de destaque em 
casa, estando sempre à disposição, alimentando o 
imaginário infantil; sendo desta maneira, um refú-
gio nos momentos de frustração, tristeza e angús-
tia, nunca exigindo nada em troca.

“(...) As formas mais elevadas da comunicação 
humana somente são porque o pensamento do 
homem reflete uma realidade conceitualizada. É 
por isso que certos pensamentos não podem ser 
comunicados às crianças, mesmo que elas este-
jam familiarizadas com as palavras necessárias. 
Pode ainda estar faltando o conceito adequa-
damente generalizado que, por si só, assegura 
o pleno entendimento”. (VIGOTSKI, 1996 apud 
MAGALHÃES, 2007, p.49).

Sendo assim, o desenvolvimento infantil não é 
levado em conta pelos adultos e a criança acaba 
sendo violentada em sua mais íntima relação com 
o mundo.

“(...) Dessa maneira, a violência e a erotização 
entrariam sem resistência no psiquê da criança, 
e seriam incorporadas de maneira deturpada, 
precipitada. No entanto, os critérios e as refe-
rências do que é violento e erótico são sempre 
baseados no que é violento e erótico do pon-
to de vista dos adultos. Percebe-se, que na re-
alidade os adultos querem estabelecer para as 
crianças padrões semelhantes às suas atitudes, 
inclusive padrões críticos ao meio. Como cria-
turas não-distintas, mas apenas incompletas”. 
(MAGALHÃES, 2007, p.53-54).

A criança aprende com os seus, com o meio, com 
sua cultura. A TV ensina, mas isso não quer dizer 
que o que ensina é o correto ou o esperado.

”(...) a brincadeira possibilita à criança explorar 
o limite entre fantasia e realidade, entre o “eu” 
e o ”outro”, entre o limite do mundo interior e o 
mundo exterior. O jogo é uma forma de brincar 
e as crianças e os adultos jogam com a televi-
são... é a brincadeira que nos permite um re-
encantamento das nossas vidas desencantadas 
(...)”. (DUARTE, 2008, p.146).

Segundo Duarte (2008), talvez deve-se ao sofri-
mento apresentado pelo mundo real (dor, desem-
prego, violência, etc) que as crianças brincam tão 
intensamente com a TV, porque o mundo de “faz 
de conta” acaba por amenizar uma realidade dura, 
proporcionando um pouco de prazer reconfortan-
te e compensador.

“Aqui outro ponto merece destaque: quando fa-
lamos de vício em crianças, não podemos deixar 
de pensar na responsabilidade dos pais; estes 
são autoridades importantes para estabelecer 
os limites para a ‘brincadeira’ de assistir à tevê. 
Muitas crianças relatam que não são mais vicia-
das porque houve uma interferência por parte 
dos pais (...)”. (DUARTE, 2008, p.146-147).

Em suma, as crianças são seres ativos em sua for-
mação, porém com etapas próprias de desenvolvi-
mentos que devem ser respeitadas pelos adultos. 
Pois devemos sempre estar atentos que crianças 
são seres ativos, porém não totalmente instrumen-
talizadas conceitualmente e críticas em sua essên-
cia.
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Vários pesquisadores tem encontrado em seus 
trabalhos que a participação dos universitários em 
projetos políticos coletivos passa por um período 
caracterizado pela indiferença e apatia.

João Ignácio Lucas, prof. em Caxias do Sul, nos 
apresenta uma pesquisa sobre a relação entre par-
ticipação no orçamento participativo do município 
e a socialização política dos jovens, chegando à 
conclusão de que existe  um sentimento anti-polí-
tico na juventude contemporânea. 
Estes resultados nos despertaram o interesse pelo 
estudo deste tema e nos levaram a uma reflexão 
sobre os fatores relevantes no desenvolvimento do 
processo de socialização política.  Nossa questão, 
neste estudo, é analisar como acontece a forma-
ção política de nossos jovens através das institui-
ções políticas e educacionais. Para compreender 
esta questão, vamos analisar as grandes transfor-
mações ocorridas na sociedade na segunda meta-
de do sec. XX e o referencial teórico de cientistas 
sociais sobre a organização da instituição educa-
cional e sua filosofia de ensino. 

A partir dos anos 1950, logo após a Segunda Gran-
de Guerra, houve no país uma grande revolução, 
envolvendo o desenvolvimento econômico, social 
e político. Este desenvolvimento acelerado criou a 
necessidade de se formarem profissionais em vá-
rias áreas do conhecimento.  Daí o grande empe-
nho das famílias da classe média para mandarem 
seus filhos para a Universidade em busca de uma 
formação profissional que lhes possibilitasse um 
futuro mais seguro e privilegiado.

uma reflexão sobre a soCialização polítiCa de jovens 
universitários no brasil

 lúCia rangel

Nos anos 1960, os estudantes se tornaram uma 
força política e social. Tivemos em 1968 inúmeros 
movimentos sociais promovidos pelos estudantes 
universitários em várias partes do mundo, inclu-
sive no Brasil. A União Nacional dos Estudantes, 
UNE, participou ativamente da vida política bra-
sileira  desde a década de 1950. Muitas eram as 
reivindicações da UNE, envolvendo não somente 
as condições específicas da vida universitária, mas 
também situações relativas à vida política nacio-
nal, como Reforma Agrária e Reforma Universitá-
ria, entre tantos outros temas.

Do ponto de vista teórico, temos vários autores no 
séc. XIX, como Émile Durkheim e Talcott Parsons, 
cujas teorias sobre a educação exerceram e ainda 
exercem uma influência muito grande na formação 
dos alunos. Neste trabalho, vamos analisar a obra 
destes autores no sentido de compreender os va-
lores básicos propostos por eles a serem alcança-
dos pela educação. Em síntese, eles viram a educa-
ção como o instrumento a ser utilizado para levar 
os indivíduos a se adaptarem à estrutura social já 
determinada.

Por outro lado, John Dewey e Karl Mannheim con-
sideraram a educação como a forma de desenvol-
ver o espírito crítico do indivíduo para modificar o 
sistema social. Daí a valorização da democracia.

Bárbara Freitag questiona a posição de todos eles, 
considerando que suas ideias sobre o exercício da 
educação levariam à mera reprodução da socie-
dade já existente, perpetuando as desigualdades 
sociais e históricas. Para ela, esta seria uma visão 
conservadora da educação. 
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Pierre Bourdieu analisa o processo educativo tra-
zendo à discussão a dimensão histórica do homem 
e da sociedade. Ele chama a atenção para a impor-
tância das classes sociais, da divisão do trabalho e 
dos meios de produção. Numa posição semelhante 
à de Freitag, ele pensa que a educação perpetua 
a estrutura social hierarquizada, imposta por uma 
classe social a outra, garante a transmissão heredi-
tária do poder e dos privilégios sob a aparência de 
neutralidade. 

Finalmente, Louis Althusser considera que a escola 
é o aparelho ideológico do Estado, cujo objetivo é 
reproduzir as relações materiais e sociais de pro-
dução, preparar o individuo para se submeter à es-
trutura de classes. Para ele, a escola transmite uma 
ideologia que leva o aluno a aceitar sua condição 
de classe e de subordinação ao sistema capitalista. 
Conforme já colocamos no início, nosso objetivo 
neste trabalho é relacionar o contexto social e po-
lítico em que ocorre a formação pedagógica dos 
alunos e o processo de socialização que define o 
comportamento político desses alunos.

Sobre o processo de socialização, o Prof. Salvador 
Sandoval afirma que o indivíduo internaliza obje-
tos da realidade exterior, dotados de significado e 
assim define seus papéis na sociedade, suas atitu-
des, seus valores.

Considerando todos esses fatores sociais, políticos, 
econômicos e teóricos  citados neste texto, pode-
mos concluir que temos uma socialização política 
insatisfatória no país nestas últimas décadas. Ou 
seja, nossa educação fundamental segue uma con-
cepção conservadora, visando a levar o aluno a se 
adaptar ao sistema social vigente e não a questio-
ná-lo. Esta visão da educação dificulta a participa-
ção em movimentos políticos, caracterizados pela 
polêmica, pelo conflito, pelas contradições.

Sabemos que há uma relação muito próxima entre 
a história de um país e o processo de socialização 
política da sociedade. 

Conforme nos diz Eric Hobsbawn: “O passado é 
uma dimensão permanente da consciência  hu-
mana, um componente inevitável das instituições, 
valores e padrões da sociedade humana”.
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folKComuniCação

fábio Corniani

A palestra de Folkcomunicação se dedica ao estudo do “processo de intercâmbio de informações e manifes-
tações de opiniões, ideias e atitudes da massa, através de agentes e meios ligados direta ou indiretamente 
ao folclore” (Luiz Beltrão). 

São objetivos da palestra: abordar a interface que une a comunicação e a cultura popular (folclore); oferecer 
condições para uma reflexão permanente e aprofundada da cultura popular brasileira e seus impactos na 
mídia (impressa, televisiva, radiofônica e na web); além de possibilitar a troca de experiências entre teoria e 
prática, bem como o diálogo interdisciplinar dos pesquisadores que atuam na área de Folk. 

roteiro: adaptações de obras literárias para a televisão

davi barbosa da silva

Transformar livros para a televisão ou cinema é uma difícil arte de traduzir em imagens as ideias que foram 
elaboradas para ter sentido por meio de palavras. Há muitos detalhes que compõem um bom roteiro. É im-
portante ressaltar que há uma grande diferença entre adaptador de livros e um roteirista. O primeiro passo 
de um roteirista que adapta um livro a uma linguagem diferente é “apossar-se” da obra. Roteiristas costu-
mam criticar a transposição exata de um produto literário para a tela. Tem-se que esquecer dos detalhes do 
original, senão acaba-se fazendo um livro falado e não uma obra com vida própria. É importante concentrar-
-se na obra principal, na trama. Esse tipo de exercício é proposto a ser feito nesta oficina, transformando 
pequenos textos (crônicas) em adaptações para a televisão.  

Websites – planejamento, layout e Construção

Cassio tisseo de andrade
O desenvolvimento de um Website hoje é um dos ramos de atividade mais visitados por Designers e Publi-
citários. Porém, quando se fala em metodologia projetual, muitas vezes negligênciadas, pairam muitas dúvi-
das a respeito. Briefing, custos, tecnologias, são questões primordiais para que o Website não se transforme 
em um grande e incômodo problema, tanto para o desenvolvedor, quanto para o cliente.
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 Conteúdo- palavra Chave da Criação publiCitária na era da 
informação

luiz henrique pereira nasCimento

Conteúdo é a palavra-chave da criação publicitária na era da informação. Atualmente é preciso criar mais do 
que propaganda. Nos tempos das novas mídias e da interatividade é preciso criar conteúdo.


