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RESUMO 

Sabemos que o mercado comunicacional está sofrendo grandes transformações e, preparar 

novos profissionais para atuar nessa área necessita de grande esforço e muita didática. A 

partir disso, temos o papel relevante que a universidade tem ao formar, não apenas 

graduandos, mas bons profissionais. O objetivo desse estudo é mostrar de que maneira a 

convergência midiática foi importante durante o planejamento e execução do Festival de 

Talentos. Um projeto desenvolvido pelos alunos dos cursos de Comunicação Social 

(Jornalismo e Publicidade e Propaganda) da Universidade de Mogi das Cruzes que une 

talento e conhecimento e tem como foco a convergência midiática aliada à prática 

acadêmica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: convergência midiática; prática acadêmica; Festival;  

 

Informação vs Entretenimento  

 

 Com o avanço tecnológico e o surgimento de novas mídias, alguns termos bastante 

conhecidos também precisaram ser repensados. Hoje, o próprio jornalismo já mistura 

informação e entretenimento e, novos conceitos já foram criados para classificar esse 

fenômeno, que ficou conhecido como infotenimento. Já não se sabe ao certo se isto 

representa a informação que diverte ou a diversão que informa.  

Para Eugênio Bucci, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo, a distinção entre o que é informação e o que entretêm é adotada por veículos 

de comunicação, mas o entretenimento compõe a embalagem do produto noticioso. 
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[...] para o bem ou para o mal, é comum encontrar produtos jornalísticos 
que parecem regidos por princípios menos voltados para a informação e 

mais adequados para produtos de entretenimento, como se o produto 

jornalístico devesse se constituir em mercadorias lúdicas, ou quem sabe 
estéticas. (...) Nada de errado com a beleza no jornalismo. Nada contra o 

charme, o bom humor, a elegância. Trata-se, ao contrário, de virtudes. Mais 

que isso, trata-se de virtudes indispensáveis ao jornalismo. Tanto que, no 
mercado de consumo em larga escala do produto jornalístico, elas acabaram 

muitas vezes se tornando o aspecto mais valorizado. (...) Não há, no 

jornalismo, informação que não esteja embalada em alguma forma que 

guarda certos atributos capazes de entreter quem a consome (BUCCI, 2009: 
30-31). 

 

 Constitui-se um grande desafio para o processo informacional fazer o bom uso da 

capacidade de retenção junto ao receptor proporcionada pelo entretenimento, sem ter a 

desidratação da notícia como consequência da ação lúdica.  

Entendemos que essa informação pode ser levada às pessoas por meio do 

entretenimento e que podemos utilizar diversas maneiras de nos comunicar. Dentro dessa 

compreensão, entra o Festival de Talentos da UMC, que entretém, diverte e informa o 

público presente.  

A função de recreação e entretenimento permite que as pessoas participem 

de atividades recreativas, culturais e sociais [...] E dentro desse cenário, os 

veículos de comunicação de massa acabam difundindo informações, ao 
mesmo tempo que distraem a audiência. Esse papel pode ser considerado 

como um fator de equilíbrio, um meio para suportar as disciplinas, 

obrigações e coerções necessárias à vida social. (DEJAVITE, 2006, p. 49) 

 

Os grandes festivais de música, dança e arte em geral sempre estiveram em alta. 

Muitas pessoas têm nesse tipo de atividade uma forma de lazer, informação e 

entretenimento para si e sua família. Vale ainda ressaltar a ascensão, nas últimas décadas, 

dos programas de auditório da TV, seja ela aberta ou fechada. 

No Festival de Talentos, atividade prática organizada pelos alunos dos cursos de 

Comunicação Social da Universidade de Mogi das Cruzes, o conceito infotenimento é 

muito presente, e tudo ocorre por meio de um telão, já que enquanto a atração se apresenta 

no palco, diversas informações sobre “a arte” informam e entretêm ao mesmo tempo o 

público presente. Por exemplo: uma apresentação de tango. Enquanto os dançarinos 

realizam a coreografia no palco, o telão mostra quando esse tipo de dança foi criado, quem 

foram os precursores, em que país surgiu etc. O mesmo ocorre com todas as outras atrações. 

Dessa maneira, promovemos o talento (artista) aliado ao conhecimento (informações nos 

slides projetadas no telão).  
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A Convergência Midiática e a Prática Acadêmica  

 

A convergência midiática trata-se de uma adaptação das mídias tradicionais com as 

novas mídias. Segundo Jenkins (2008, p. 29), “convergência é uma palavra que consegue 

definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de 

quem está falando e do que imaginam estar falando”.  

Sendo assim, é possível dizer que as mídias tradicionais estão transitando para novas 

mídias, como por exemplo, os jornais, que hoje tem seu conteúdo divulgado também na 

plataforma online, por meio dos portais de notícias, blogs e redes sociais ou até mesmo as 

estações de rádio, com suas web rádios, além da televisão, com vídeos no Youtube, Vimeo 

etc. Na verdade, as pessoas não deixaram de ler jornais, ouvir rádio ou assistir TV. Hoje, 

boa parte dessa audiência faz isso de uma outra maneira, neste caso, utilizando as 

plataformas online. É um novo público que surge, já que a posição passiva do telespectador 

de TV, por exemplo, deu lugar a uma audiência participante e ativa na internet, que atua 

como uma propagadora do conteúdo.  

Com a tecnologia evoluindo cada vez mais e o mercado de nicho crescendo a cada 

dia, as indústrias e, principalmente, o mundo da comunicação, estão passando por uma 

mudança de paradigmas, na qual seus meios de se comunicar e divulgar suas ações, 

produtos ou serviços, utilizam ferramentas tradicionais e novas mídias, com o objetivo de 

atingir seus consumidores e também de se comunicar com eles, possibilitando o feedback 

mais detalhado e com mais rapidez. 

 

Essas realidades possuem implicações fundamentais para nossa estratégia 

empresarial e de marketing. O que elas significam é que há a necessidade de 
existir uma convergência entre a antiga e a nova tecnologia para criar um 

portfólio de tecnologias e canais. (...) E ainda mais importante, existe uma 

interação entre os seres humanos e a tecnologia que muda ambos. Há uma 
convergência de comportamentos antigos e novos do consumidor que afeta 

a trajetória da tecnologia, as estratégias para o marketing e, em última 

instância, a estrutura da empresa. (GUNTHER; MAHAJAN; WIND, 2003, 
p. 25) 

 

Para Jenkins (2008, p. 29), “a convergência que ocorre dentro de nossas mentes está 

interligada à cultura de convergência, que pode ser relacionada a três conceitos: a 

convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva”. A 

convergência dos meios de comunicação se trata da utilização de vários canais de mídia 

para circulação de um mesmo conteúdo, ou seja, a linguagem será diferente nas mensagens 
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de acordo com o canal midiático, porém, é necessário ter uma característica corelacionada 

entre elas. Já a cultura participativa consiste na interação de consumidores por meio das 

diferentes plataformas de mídia, possibilitando-o de se expressar fazendo criticas positivas 

ou não sobre determinado assunto ou situação. 

 

Em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes 
de papeis separados, podemos agora considerá-los como participantes 

interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós 

entende por completo. Nem todos os participantes são criados iguais. 

(JENKINS, 2009, p. 30) 
 

 A inteligência coletiva serve como disseminação de informações sobre um 

determinado tema, ou seja, os consumidores compartilham todas as informações que sabem 

sobre o assunto, e estão sempre em busca de mais dados, resultando nos famosos spoilers.  

São conceitos bastante utilizados desde o planejamento até a execução do Festival 

de Talentos da UMC, afinal utilizamos os meios tradicionais de comunicação, como 

cartazes, bem como as diversas mídias online, pois elas facilitam a divulgação da atividade 

com muita rapidez e eficácia. É a convergência midiática aliada à prática acadêmica, uma 

vez que todas essas teorias são estudadas em sala de aula por meio das disciplinas 

curriculares dos cursos. 

 

 

Sobre o Festival de Talentos UMC 

 

O projeto Festival de Talentos, também conhecido como FDT, da Universidade de 

Mogi das Cruzes, consiste em uma atividade prática, na qual os alunos dos cursos de 

Comunicação Social – Jornalismo e Publicidade e Propaganda – se envolvem na produção 

de um show de variedades nos moldes de um programa televisivo que segue o formato 

variedades.  

Dessa maneira, o Festival consegue unir a teoria adquirida em sala de aula, por meio 

das disciplinas com a prática, promovendo assim, a interdisciplinaridade. Para isso, 

colocamos em prática a produção multimídia por meio de um planejamento de ações que 

tem como um dos objetivos divulgar o projeto dentro e fora da Universidade. 

Além das mídias tradicionais, a utilização da plataforma digital é de extrema 

importância, uma vez que ela permite uma propagação maior e rápida das informações. 

Enquanto a atividade acontece, diversos vídeos e informações são postados na internet por 

meio da fanpage no Facebook e página no Instagram. Esta plataforma online também é 
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importante, pois permite que o FDT seja transmitido, ao vivo, utilizando a tecnologia 

streaming.  

 É por meio desse contexto que a convergência midiática acontece. Para Jenkins 

(2008) é uma tendência que os meios de comunicação estão aderindo e consiste em usar 

este suporte – a internet – como canal de distribuição de seu produto. 

O Festival de Talentos é uma atividade que alia entretenimento e informação. Por 

apresentar uma característica mais didática ele torna-se diferente de outros festivais 

realizados em algumas instituições de ensino. Muitas teorias adquiridas em sala de aula, por 

meio das disciplinas, são colocadas em prática durante o planejamento e a execução do 

FDT. As equipes são divididas e executam algumas tarefas: 

 

a) Assessoria de Imprensa: equipe responsável pela divulgação interna e externa da 

atividade. Tem como objetivo criar toda a identidade visual do projeto, além de 

produzir toda a divulgação do Festival utilizando diversas plataformas de 

comunicação, principalmente a online.  

 

b) Produção: equipe responsável em pesquisar e contatar as atrações que irão se 

apresentar no Festival de Talentos da UMC. Tem como objetivo pesquisar os 

talentos da região e trazê-los ao palco do FDT, após uma reunião de pauta. 

 

c) Pesquisa e Redação: equipe responsável pela busca de informações sobre as 

atrações. Tem como objetivo produzir os slides com informações referentes a 

cada atração que se apresenta no palco. 

 

d) Reportagem: equipe responsável em cobrir o evento. Tem como objetivo 

desenvolver uma reportagem televisiva sobre o FDT durante sua duração. 

 

e) Apresentação: equipe responsável em chamar as atrações ao palco. Tem como 

objetivo trabalhar a oratória do aluno, deixando-os mais seguros para outros 

tipos de apresentações.  

 

Todas as peças de divulgação do Festival de Talentos são produzidas pela equipe de 

Assessoria de Imprensa. Nesse momento, antes de toda a produção ocorrer, são realizadas 

algumas reuniões de planejamento para definir de que maneira a produção multimídia será 

realizada. Mesmo optando pelas mídias mais contemporâneas (Facebook, Instagram e 

outras online), não deixamos de lado as mídias consideradas tradicionais (cartazes, banners, 

flyers). 
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O conteúdo de um meio pode mudar, seu público pode mudar e seu status 

social pode subir ou cair, mas ele segue a funcionar dentro de um sistema 

maior de opção de comunicação. Os velhos meios de comunicação não 

estão sendo substituídos, mas suas funções são transformadas pelo poder de 
novas tecnologias. (JENKINS, 2008, p.42) 

 

Sabemos que todas as atividades realizadas pelas equipes do FDT são importantes, 

mas a divulgação pré-Festival é um fator essencial para que a atividade atinja seus 

objetivos, afinal não adianta trazer as melhores atrações da região, divulgar o evento nas 

mais variadas plataformas se não houver público para acompanhar.  

Para Jenkins (2008 p. 33) diz que a circulação de conteúdos – por meio de diferentes 

sistemas de mídia, sistemas administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais – 

depende fortemente da participação ativa dos consumidores.   

Importante mencionar que, além das atividades práticas ligadas à área da 

comunicação, durante as edições do Festival de Talentos promovemos ações sociais, em 

que uma instituição é escolhida e realizamos doações de alimentos não-perecíveis. Assim, o 

Festival une não apenas talento e conhecimento, mas também solidariedade. 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Teaser do Festival de Talentos (cartazes em A3, banner, mídias online) 
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Figura 2: Logotipo criado para o Festival de Talentos (utilizado em todas as mídias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Divulgação oficial do FDT  (cartazes, banner, mídias online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Slides com informações sobre as atrações do FDT 
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O Festival de Talentos é uma produção bem variada não apenas no que diz respeito 

às divulgações em várias plataformas, mas também com relação às atrações. No mesmo 

evento em que se apresenta uma banda de rock, por exemplo, também há espaço para uma 

cantora gospel, ou seja, a ideia é tornar a atividade bem diversificada agradando assim 

todos os tipos de públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Espelho do FDT que reúne, por edição, mais ou menos 13 atrações diferenciadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Reuniões de planejamento da Equipe de Produção com o objetivo de trazer as 

melhores atrações ao palco do FDT 
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Figura 7: Fanpage do FDT no Facebook | https://www.facebook.com/FDTUMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Instagram do FDT | https://instagram.com/FDTNAUMC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Alunos-apresentadores do FDT 
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Figura 10: Reportagem-cobertura FDT | https://www.youtube.com/watch?v=H-dVC_balsk   

 

O Festival de Talentos é um projeto que foca não apenas a convergência midiática, 

mas também a prática acadêmica. Talvez por apresentar esses diferenciais, é que ele se 

destaca das atividades do mesmo gênero que são realizadas em outras instituições de 

ensino. O release do evento é divulgado e repercutido tanto na mídia local quanto na mídia 

nacional:  

 

R7: http://noticias.r7.com/dino/entretenimento/comunicacao-social-da-umc-promove-3-festival-de-talentos-31102014-1  

Comunique-se: http://portal.comunique-se.com.br/index.php?option=com_dino2&releaseid=47760  

Portal Alto Tietê: http://portalaltotiete.com.br/canal.asp?c=1727  

Mogi News:   http://www.moginews.com.br/materia/180459/3%C2%BA-festival-de-talentos-reune-hoje-diversas-atraco.aspx  

 

 

Considerações Finais  

O Festival de Talentos da Universidade de Mogi das Cruzes nasceu por meio de 

uma atividade prática na disciplina Recursos Audiovisuais, mas que com o passar do tempo 

e da repercussão, acabou virando uma grande atividade prática dos cursos de Comunicação 

Social (Jornalismo e Publicidade).  

Ao aliar a convergência midiática à prática acadêmica, temos a oportunidade de 

exercer muitas das funções que serão desenvolvidas apenas quando estivermos no mercado. 

Ou seja, o FDT oportuniza vivências práticas importantes tanto para nossa vida acadêmica, 

quanto profissional.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-dVC_balsk
http://noticias.r7.com/dino/entretenimento/comunicacao-social-da-umc-promove-3-festival-de-talentos-31102014-1
http://portal.comunique-se.com.br/index.php?option=com_dino2&releaseid=47760
http://portalaltotiete.com.br/canal.asp?c=1727
http://www.moginews.com.br/materia/180459/3%C2%BA-festival-de-talentos-reune-hoje-diversas-atraco.aspx
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Acreditamos que ao realizar um projeto desse porte, já há três anos, afinal estamos 

indo para nossa quarta edição, além de promover os cursos de Comunicação Social na 

Universidade, estamos nos tornando cada vez mais experientes nas mais diversas áreas de 

Comunicação, seja para atuar em uma Assessoria de Imprensa, na Produção, Pesquisa e 

Redação, Reportagem ou até mesmo na Apresentação. E, não podemos deixar de mencionar 

a importância que as mídias online têm durante todo o processo de divulgação da atividade, 

já que utilizamos desde as mídias mais tradicionais às mais contemporâneas, como é o caso, 

por exemplo, das redes sociais.  

Dessa forma, conseguimos atingir diversos objetivos, porém o mais importante deles 

foi compreender que esse tipo de experiência acadêmica é fundamental para nosso 

desenvolvimento no mercado de trabalho.  

 

Referências  

 

BUCCI, Eugênio. A imprensa e o dever da liberdade: A independência editorial e suas 

fronteiras com a indústria do entretenimento, as fontes, os governos, os 

corporativismos, o poder econômico e as ONGs. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

DEJAVITE, Fabia Angélica. INFOtenimento: informação + entretenimento no 

jornalismo. São Paulo. Editora Paulinas. 2006. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

GUNTHER, Robert E.; MAHAJAN, Vijay; WIND Yoram (Jerry). Marketing de 

Convergência: Estratégias para Conquistar o Novo Consumidor. Tradução Roberto 

Galman. São Paulo, 2003. 

 

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. Tradução Susana Alexandria. São Paulo: 

Editora Aleph, 2008. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª Ed. São Paulo, 

2013. 

 

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES, UMC. Orientações para apresentação de 

trabalhos acadêmicos. 3ª Ed. Mogi das Cruzes, SP. 2012. 

 

 

 

 

 


