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Resumo 

 

A mediatização implica transformações sociais resultantes da onipresença dos meios de 

comunicação na sociedade. No contexto dos eventos, os recursos dos meios digitais, como 

as redes sociais da internet, possibilitam que o público participante interaja nos espaços 

virtuais destinados aos eventos, antecipando sua experiência estética, antes restrita à sua 

realização. Diante disso, este estudo tem como objetivo discutir a experiência estética do 

público participante dos eventos, decorrente do processo de mediatização. Por se tratar 

de um estudo teórico, como procedimento metodológico, foi adotada a pesquisa 

bibliográfica, que nos levou a inferir que se torna fundamental reconhecer o caráter ativo 

desse público nos resultados dos eventos.  

 

Palavras-chave: eventos; mediatização; experiência estética; redes sociais da internet. 

 

Introdução 

Este trabalho integra um estudo maior, em desenvolvimento, que tem como 

objetivo discutir a experiência estética do público participante dos eventos, decorrente do 

processo de mediatização4. No planejamento de um evento, muitas vezes, o público ainda 

é definido como ‘alvo’, ao qual se atribuiu por muito tempo, o papel de espectador. Essa 

visão, cada vez mais, cede espaço ao público participante, que apresenta um caráter mais 

ativo nas tomadas de decisão e importante para a construção da imagem dos eventos e de 

seus promotores. A experiência estética dos participantes tem início na etapa que precede 

a realização dos eventos, principalmente, pela utilização das redes sociais da internet. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutoranda e Mestre em Comunicação da FAAC-UNESP, Relações Públicas pela mesma instituição, email: 

moraes.e@gmail.com. 

 
3 Professor Adjunto dos cursos de graduação e pós-graduação em Comunicação da FAAC-UNESP, email: 

murilo@faac.unesp.br 

 
4 Embora com mais frequência seja encontrado o termo‘midiatização’, como uma derivação do termo ‘mídia’, optamos 

por manter ‘mediatização’, como derivação do vocábulo latim medium e sua versão no plural media. 
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Tudo isso decorre do processo de mediatização das relações sociais, cada vez mais 

presente na realidade atual e que envolve, naturalmente, também, os eventos. Sodré 

(2006) sintetiza a mediatização como a tendência à virtualização das relações sociais. 

Como discutem outros autores (BRAGA, 2012; HJARVARD, 2012; 2014; SCHULZ, 

2004), a mediatização precede o contexto atual, permeado pelas tecnologias digitais, mas 

não se pode negar a importância dessas tecnologias na disponibilização de ferramentas 

interativas e de informações, que permitem amplificar as formas de interação. 

O que tudo isso implica na realização de eventos? Nosso propósito, neste estudo, 

é trazer esse tema para discussão, em uma perspectiva teórica. Os eventos são importantes 

estratégias de comunicação (MORAES, 2013), que reúnem pessoas com interesses afins, 

em determinado espaço e tempo. O caráter estratégico de um evento está justamente na 

possibilidade de reunir pessoas em um contexto distinto ao do cotidiano, ao propor um 

cenário extraordinário, tendo como uma de suas características, provocar emoções.  

Nesse sentido, trazemos à discussão o papel do público dos eventos. Um evento 

de sucesso não é necessariamente aquele que está repleto de espectadores, mas aquele 

que reúne pessoas com capacidade de engajamento (GIÁCOMO, 2007). A definição do 

público de interesse é fundamental e sua percepção e vivência no evento será essencial 

para o resultado final.  

As possibilidades interacionais da internet, principalmente as redes sociais, têm 

propiciado mais espaço e visibilidade aos eventos. Vale ressaltar que, atualmente, os 

eventos têm início quando são criados em redes sociais da internet, pois, é nesses espaços 

que o público começa a se manifestar. Isso tudo requer mudanças que envolvem o 

planejamento e execução de um evento, considerando o protagonismo do participante, 

que interage e compartilha, em suas redes sociais, sua experiência estética, que se trata de 

um conceito que será discutido posteriormente. 

Para a discussão desses temas, utilizamos, na realização deste trabalho, como 

procedimento metodológico, a pesquisa bibliográfica. Inicialmente, trazemos as 

contribuições de alguns pesquisadores sobre a mediatização e as redes sociais da internet. 

Na sequência, abordamos os conceitos de eventos e o papel do planejamento, que deve 

ser definido, considerando, sobretudo, os interesses dos participantes. Em seguida, 

discutimos a denominação de público dos eventos e sua experiência estética, 

considerando como um dos fatores preponderantes, a construção do clima dos eventos.  
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Por fim, tecemos considerações sobre a relação entre o processo de mediatização e a 

realização de eventos na sociedade atual. 

 

A mediatização: dos meios de comunicação convencionais à internet 

Nosso propósito, neste estudo, é destacar o papel das tecnologias digitais na 

experiência estética dos participantes dos eventos. Para isso, é necessário compreender, 

inicialmente, do que se trata o processo de mediatização, cada vez mais presente nas 

sociedades contemporâneas. 

O conceito de mediatização tem sido discutido por diversos autores, mas trata-se 

de um conceito que se encontra em construção (BRAGA, 2012). A mediatização não é 

um atributo exclusivo das tecnologias digitais. O conceito está relacionado à onipresença 

dos meios de comunicação na sociedade (BRAGA, 2012; HJARVARD, 2012). Um dos 

pilares que sustentam o conceito de mediatização é o de transformação. Quando se fala 

em influência dos meios na sociedade, a ênfase não está no conteúdo da mensagem, mas, 

como explica Hepp (2014, p. 46), a mediatização “[...] também sugere um processo de 

mudança”. A mediatização trata das mudanças socioculturais, decorrentes da presença 

dos meios em todas as esferas da sociedade. 

Com base na visão de Hjarvard (2012; 2014) a mediatização pode ser 

compreendida como um processo que resulta da ubiquidade dos meios de comunicação 

na sociedade e as transformações que provocam. A mediatização ocorre em várias 

instâncias da sociedade, como nas instituições sociais, como a política, bem como nas 

práticas do cotidiano. Braga (2006; 2012) enfatiza que a mediatização não decorre 

exclusivamente das tecnologias digitais, mas, também, dos meios de comunicação de 

massa tradicionais. Um exemplo desse tipo de mediatização seria quando uma pessoa 

assiste a um filme no cinema e, ao sair, conversa sobre ele com pessoas que não 

assistiram.  

Ao estudar a mediatização, Schulz (2004) reitera o papel dos meios de 

comunicação nas transformações sociais, que possuem um papel-chave nesse processo de 

mudanças. O autor elenca quatro processos da mediatização que compõem um processo 

complexo de transição. São eles: a extensão, a substituição, a amalgamação e a 

acomodação. 

A extensão refere-se à ampliação de possibilidades da comunicação humana em 

decorrência dos meios de comunicação. Schulz (2004) argumenta que a comunicação 
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humana é limitada em termos de espaço, tempo e expressividade, mas, em decorrência 

dos meios de comunicação, ela se torna ampliada, ultrapassando esses limites. Com os 

avanços tecnológicos dos meios, isso se torna mais evidente, pois eles possibilitam o 

aumento da capacidade de transmissão, bem como a qualidade de codificação das 

mensagens, permitindo que a comunicação se estenda, ultrapassando barreiras 

geográficas e temporais. 

A substituição tem relação às mudanças que os meios de comunicação trouxeram 

nas práticas e instituições sociais. Muitas ações não mediáticas passaram a ser realizadas 

pelos meios, bem como as próprias ações mediáticas sofreram influência dos próprios 

meios e se readequaram. Para ilustrar, Schulz (2004) cita os jogos por computador que 

podem substituir os competidores humanos e utiliza um exemplo trazido por Hjarvard 

(2012) sobre a utilização do banco online que substitui a interação com o caixa de um 

banco. Nesse exemplo, vale mencionar que a substituição é um processo que tem se 

modificado. O uso do banco online substitui, também, a interação com as máquinas 

disponíveis nos bancos, que já substituíam a comunicação interpessoal. 

A amalgamação implica a combinação entre atividades mediadas e não mediadas 

que se fundem no cotidiano. O autor explica que, no contexto dos meios de comunicação, 

não apenas se observam a extensão e substituição de atividades não mediáticas, mas elas 

se combinam umas com as outras. Isso se torna evidente quando se ouve o rádio enquanto 

se dirige ou se assiste a televisão durante o jantar. Com base com o exposto, o autor 

entende que “à medida que o uso dos meios de comunicação se torna parte integrante da 

vida privada e social, a definição da realidade dos meios se confunde com a definição 

social da realidade” (SCHULZ, 2004, p. 89).5 

O quarto processo discutido pelo autor é a acomodação. Schulz (2004) entende 

que a existência dos meios de comunicação é suficiente para provocar mudanças. 

Indubitavelmente, os meios de comunicação contribuem para o crescimento do produto 

interno bruto, fornecem empregos para milhares de pessoas e, como canais de 

publicidade, constituem importantes catalisadores empresariais. Nesse sentido, o autor 

explica que os diversos atores e instituições sociais se acomodam à maneira como os 

meios de comunicação operam. 

                                                 
5 Tradução nossa para “as media use becomes an integral part of private and social life, the media’s definition of reality 

amalgamates with the social definition of reality”  
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Com base na visão de Schulz, pode-se compreender que os meios de comunicação 

permeiam toda a sociedade. No entanto, com os recursos da internet, identificamos outros 

fatores, como a aceleração nas formas pelas quais interagimos e pelo aumento na 

disponibilização de informações online. A mediatização contempla os meios de 

comunicação tradicionais, mas não há como negar as mudanças cada vez mais rápidas, 

nas relações sociais resultantes dos recursos da internet.  

Sobre os efeitos observados pela mediatização da vida social, Holanda (2015) 

entende que se trata de um processo sem limites, que influencia todos os aspectos da vida 

social atual. O surgimento do ambiente virtual, situado como um espaço mediático, 

distinto do paradigma tradicional da comunicação massiva, constitui uma forma de 

mediatização das próprias relações sociais.  

Além das profundas transformações operadas pelos meios eletrônicos, ao longo 

do século 20, estamos agora vivendo a transição de um mundo exclusivamente analógico 

para o mundo digital. Desde a chegada da internet com seus múltiplos recursos 

tecnológicos, muitas mudanças sociais têm ocorrido. A comunicação digital instaura uma 

nova realidade constituída pelas possibilidades interacionais que surgiram no ambiente 

virtual, que permeia os diversos campos sociais. 

Esse período de transição transforma, dentre outras dinâmicas, o papel dos 

indivíduos no processo comunicacional. Enquanto as formas analógicas de comunicação, 

sempre estiveram ligadas à visualidade e à produção de espectadores, “as redes digitais 

[...] parecem produzir formas táteis e transorgânicas de interações que, estimulando a 

participação tecnologicamente mediada, em lugar de espectadores, criam tecnoatores e 

formas de interações e de ativismo transorgânicos” (DI FELICE, 2012, p. 157). 

A comunicação digital vai ao encontro da visão de Schulz (2004) sobre os 

elementos de transição que compõem a mediatização. Embora o autor tenha se pautado 

pelos meios de comunicação tradicionais, os meios digitais evidenciam o processo da 

extensão, substituição, amalgamação e acomodação. A substituição é um fator que se 

destaca na comunicação digital interativa, pois, ela 

 

[...] se vale da ruptura de duas variáveis clássicas de toda a 

comunicação: o tempo e o espaço. Na rede, a distância física e o tempo 

são elásticos e, por isso, a comunicação nesse ambiente é policrônica e 

multidirecional (TERRA, 2011, p. 19). 
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Isso fica evidente na utilização das redes sociais da internet. Embora as redes 

sociais tenham existido desde muito tempo (GABRIEL, 2010), no ambiente virtual 

decorrem dos recursos das tecnologias digitais e têm sido incorporadas no cotidiano das 

instituições e dos indivíduos. Essas redes são definidas como um conjunto de atores e 

suas conexões. Os atores são representados pelos nós e podem ser representados por 

pessoas, instituições ou grupos, enquanto as conexões estão relacionadas às interações ou 

laços sociais (RECUERO, 2014). 

Em virtude da distância entre os atores envolvidos na interação nessas redes, eles 

não são imediatamente discerníveis, por isso, considera-se, inicialmente, as 

representações dos atores sociais. Não há sinais imediatos da linguagem não verbal no 

ambiente virtual. Já as conexões são estabelecidas pelos laços sociais que resultam da 

interação social entre os atores. A interação é definida como a matéria-prima das relações 

e laços sociais e podem ser identificadas pelos rastros sociais dos indivíduos, que 

permanecem, mesmo que os atores sociais já não estejam conectados às redes 

(RECUERO, 2014).  

A autora distingue o conceito de redes sociais de site de redes sociais. Ela explica 

que “sites de redes sociais são os espaços utilizados para a expressão das redes sociais na 

Internet” (RECUERO, 2014, p. 102). A autora explica que a diferença desses sites e 

outras formas de comunicação mediada pelo computador “é o modo como permitem a 

visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos 

no espaço off-line” (p. 102-103). 

Atualmente, observamos que os eventos estão nas redes sociais da internet. Por 

meio de um site de rede social, como o Facebook, constrói-se uma página, que se constitui 

em espaço para interação entre os atores sociais. Ressaltamos, porém, que não seria 

suficiente a utilização desses espaços virtuais como mecanismos de divulgação dos 

eventos, mas, como espaços para que as interações sejam de mão dupla, de modo que o 

público de interesse possa se expressar e que haja interlocução.  

Após essa panorâmica sobre o abrangente processo de mediatização, que engloba 

desde a influência dos meios de comunicação tradicionais na sociedade até os meios 

digitais, como as redes sociais, vamos, em seguida, inserir nessa discussão os eventos e a 

necessidade de cuidado no planejamento dessas ações. 
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Eventos 

Na contemporaneidade, cada vez mais frequentemente, os eventos têm sido 

realizados por instituições e pessoas com propósitos diversos. Apesar de essa percepção 

parecer óbvia, ela contribui para uma reflexão sobre sua relevância a partir de seus 

resultados, se considerarmos a complexidade com a qual nos deparamos para seu 

planejamento e realização. Inicialmente, enfatizamos a necessidade de compreender o 

conceito de eventos para identificarmos sua importância e aplicabilidade. 

Há uma diversidade de eventos: congresso, casamento, show, posse, inauguração, 

palestra, lançamento de livro, feira, formatura, mesa-redonda, torneio, exposição, desfile, 

colóquio, festa, funeral e tantos outros. Diante de contextos distintos ou, alguns ainda 

aparentemente antagônicos, todas essas ações constituem eventos e, então, é preciso 

identificar os atributos de similaridade que permitam compor uma definição comum a 

toda essa diversidade de ações. Há várias formas de classificar os eventos, que podem 

agrupá-los pelo porte, pela periodicidade, pela área de interesse e outras. 

O evento é considerado, portanto, uma importante ferramenta de comunicação 

(KUNSCH, 2003). Essas ações são importantes para agregar públicos de interesse de uma 

organização, para o compartilhamento de mensagens e seu engajamento em propósitos 

específicos. O evento também é uma oportunidade de formação ou consolidação de 

imagem, pois, os resultados positivos são fundamentais para a associação do promotor do 

evento a uma imagem de sucesso. Embora a autora não enfatize a abordagem dos eventos 

em suas obras, ela traz uma importante reflexão: 

 

A importância da realização de um evento está sobretudo no 

aproveitamento do instante, do ambiente ou da presença de pessoas, 

pois dessa atitude resulta a impressão final. O evento, quando bem 

planejado e executado, criará fatalmente um conceito positivo para a 

organização que o promove (KUNSCH, 2003, p. 386). 

 

Os eventos ressaltam emoções e, nesse sentido, propiciam a experiência estética 

do participante. Como exemplifica Meirelles (2003), a abertura dos Jogos Olímpicos, a 

oportunidade de compor uma mesa de honra, fazer um pronunciamento e expor ideias são 

momentos que exacerbam emoções, ocasionados durante a realização do evento. É, 

portanto, uma forma de aproximar as pessoas, promover o diálogo e criar sentimentos ao 

público participante, além de constituir um dos mais ricos recursos da comunicação. Um 

aspecto destacado pela autora é que os eventos têm “a finalidade de criar conceito e 
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estabelecer a imagem de organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas [...]” 

(MEIRELLES, 2003, p. 25). 

Em uma abordagem sob o prisma do marketing e da comunicação, Fortes e Silva 

(2011, p. 34) definem o evento como “uma estratégia de comunicação que atinge o 

público de interesse, divulga a marca de uma empresa, promove seus produtos, 

potencializa suas vendas e contribui para a expansão comercial e conquista de novos 

mercados”. Os autores ainda explicam que evento pode ser considerado o meio mais 

atuante na contemporaneidade, que reúne presencialmente um público de interesse, com 

o intuito de fortalecer a imagem de uma organização, produto, serviço ou pessoas.  

O evento constitui uma função-meio, que visa a objetivos específicos, porém, 

muitas vezes, é confundido com ações de finalidade própria, o que pode acarretar em 

equívocos no planejamento (FORTES; SILVA, 2011). É frequentemente realizado com 

o propósito de criação e fortalecimento da imagem organizacional, uma vez que os 

resultados dessas ações tendem a ser associadas ao seu promotor. Concomitante a isso, 

os eventos tendem a promover melhoria no relacionamento com seus públicos, 

visibilidade no lançamento de produtos e serviços, obtenção de informações sobre o 

mercado e concorrentes, atualizações técnicas e transmissão de informações para os 

canais de distribuição. 

Dessa forma, os eventos se tornam um negócio interessante ao seu promotor, uma 

vez que reúnem um público de interesse em um mesmo espaço, físico ou virtual, em torno 

de objetivos afins. Mais que uma proposta para divulgação de um aspecto organizacional, 

os eventos possibilitam a aproximação de determinados públicos, constituindo-se, assim, 

em um meio de comunicação dirigida. Ademais, concomitante à sua programação, é 

habitual a instalação de espaços para a comercialização de produtos com a marca do 

promotor ou patrocinador, bem como pontos comerciais diversos. 

Giácomo (2007, p. 40) define o evento como “acontecimento previamente 

planejado, a ocorrer num mesmo tempo e lugar, como forma de minimizar esforços de 

comunicação, objetivando o engajamento de pessoas a uma ideia ou ação”. Essa 

concepção se distingue das definições anteriores em algumas características. Embora 

alguns autores utilizem o termo ‘público de interesse’ (MEIRELLES, 2003; FORTES; 

SILVA, 2011), Giácomo enfatiza o papel do público como sujeito ativo, por isso, 

pressupõe-se o engajamento do público nos assuntos relacionados ao evento. 
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Outro fator destacado é que o evento é uma forma de minimizar esforços de 

comunicação. Obviamente isso pode ser observado, uma vez que o evento reúne em um 

mesmo tempo e lugar, de forma presencial ou virtual, um público com interesses afins. O 

sentido da comunicação aqui é ampliado, pois, não se trata de um acontecimento para a 

transmissão de informações do promotor para o público participante, mas o evento 

promove interações, ou seja, é uma oportunidade para discussões e engajamento do 

público sobre o tema específico. 

O fator humano é fundamental na concepção dos eventos. Por um lado, seres 

humanos, enquanto seres sociais, vivem em comunidade e a comunicação é fundamental 

para a sua sobrevivência. Os eventos são, por sua vez, um dos mais expressivos meios de 

comunicação dirigida, pois, reúnem um grupo de pessoas, com características afins. Por 

outro lado, “o elemento humano é a raiz de todo evento” (NAKANE, 2013, p. 26), porque 

é organizado por pessoas para que se atinja as expectativas do grupo de pessoas que dele 

participa. Sobre a concepção de eventos, a autora o define como 

 

[...] agrupamento de pessoas reunidas em um determinado local, 

ambiente e horário, onde, por meio de um planejamento metódico, 

todos os participantes estejam sintonizados no mesmo interesse, com 

algo em comum, pelo menos naquele determinado período (NAKANE, 

2013, p. 26). 

 

Os eventos são definidos, também, como estratégia de comunicação, que resulta 

de um planejamento minucioso, que reúne públicos com objetivos afins, em um mesmo 

espaço físico ou virtual, em um período específico, em um contexto distinto ao do 

cotidiano (MORAES, 2013). Eventos não são apenas acontecimentos, mas acontecem 

mediante planejamento rigoroso, uma vez que são realizados ao vivo e qualquer 

imprevisto pode imprevisto pode prejudicar nos resultados.  

O planejamento de um evento é fundamental e pode ser considerada uma espécie 

de ‘espinha dorsal do evento’, como explica Martins (2007). Independentemente de seu 

porte, trata-se de um tipo de ação complexa, que envolve a participação de diversas 

pessoas, de áreas distintas, com as quais devem estar alinhadas as informações e funções. 

Na ausência do planejamento, o evento estaria sujeito à casualidade. Não é infrequente a 

ocorrência de imprevistos, mas, paradoxalmente, até mesmo eles devem constar no 

planejamento para que o profissional responsável por sua realização possa tomar decisões 

assertivas.  
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O planejamento contempla as três etapas de um evento: o pré-evento, o 

transevento e o pós-evento. A etapa vivenciada pelo participante era quase 

exclusivamente o transevento, que consiste em sua realização. No entanto, a mediatização 

produz transformações importantes na forma de participação dos participantes. Com as 

redes sociais da internet, as interações ocorrem, muitas vezes, de forma virtual entre 

pessoas interessadas em participar e a página da rede social criada para o evento.  

Esse é o fator que deve inovar o planejamento, mas não no sentido de utilização 

das redes apenas com o intuito de divulgar, mantendo a comunicação unilateral, mas trata-

se de espaços para comunicação de mão dupla, nos quais os participantes esperam ser 

respondidos. A etapa pré-evento permite ao participante estar inserido no evento desde 

que ele exista nas redes sociais e, assim, amplifica sua experiência estética, que, antes, 

estava restrita ao momento da realização do evento. 

 

O público e a experiência estética 

Um evento lotado de público é insuficiente para concluir que os resultados sejam 

positivos. Muitas vezes denominado ‘público alvo’, os participantes de um evento 

possuem caráter mais ativo e a eles deve ser dedicada muita atenção por parte dos 

organizadores de eventos. É preciso considerar a experiência estética do participante, que, 

cada vez mais, é compartilhada em redes sociais e contribui para o resultado final do 

evento. 

Para a compreensão da experiência estética, retomaremos o conceito do termo 

‘estética’. Trata-se de um dos ramos do conhecimento humano sistematizados na 

Filosofia. O termo origina do grego aisthesis, que quer dizer ‘faculdade de sentir’, ou, 

ainda, ‘compreensão pelos sentidos’. Os sentidos a que se refere o termo são visão, 

audição, tato, olfato e paladar. O termo compartilha da mesma origem da palavra 

aistheticon, que quer dizer ‘o que sensibiliza’ (PHILOSOPHY, s.d.). 

A estética remete, então, às sensações provocadas nos indivíduos. Para ilustrar, o 

ruído não ouvido por uma pessoa com deficiência auditiva não lhe causaria nenhuma 

sensação, pois ela não foi afetada. Por outro lado, uma pessoa pode sentir emoção ao 

ouvir uma música.  A estética, portanto, “abrange a pessoa que é sensibilizada por algo 

que a afetou e que gerou nela algum tipo de sentimento. Portanto, isto que ocorre é uma 

interação entre coisas que estão no sujeito e coisas que estão fora dele” (PHYLOSOPHY, 

s.d., s.p.). 
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A experiência estética a que nos referimos nos eventos relaciona-se justamente às 

sensações do público participante. O público não deve ser considerado ‘alvo’, para o qual 

as ações são direcionadas, mas são participantes, possuem papel ativo na decisão de 

participar e nas formas de interagir nos eventos. O evento ocorre, predominantemente, de 

forma presencial, mas, diante das possibilidades interacionais das redes sociais da 

internet, o evento inicia na ambiência virtual, nos espaços destinados às interações entre 

o público de interesse. A partir desses espaços, têm-se início as experiências estéticas do 

público. 

As mudanças decorrentes da mediatização requerem outro olhar para o público 

dos eventos. Não se pode considerar que o público seja representado por sujeitos passivos 

que serão atingidos pelos objetivos do promotor de um evento. A ambiência virtual criada 

para um evento possibilita conhecer o perfil e expectativas do público. Quando não 

atendidas, a experiência estética pode ser compartilhada em suas redes.  

O uso da expressão ‘público alvo’ é proveniente das áreas de marketing e 

publicidade e propaganda, nas quais o público alvo, que também é chamado de target, é 

àquele a quem se direciona e induz o consumo de bens e serviços. Essa visão se opõe ao 

que se espera do público dos eventos que deve ter uma participação ativa. A definição de 

um público em eventos não pode ser genérica, é necessário que haja complementaridade 

entre o tema do evento e o interesse do público. Assim, a autora defende o uso da 

expressão ‘público de interesse’, que apresenta “necessidades específicas, capaz de 

exercer o poder sinérgico da comunicação entre os elementos temáticos do evento e todas 

as pessoas envolvida nele” (GIÁCOMO, 2007, p. 54). 

A autora argumenta que não é suficiente considerar que um evento lotado de 

público seja um evento bem sucedido. Para definir o público de um evento, é necessário 

que haja reciprocidade entre a temática e o interesse do público. Identificar o público de 

interesse de um evento demanda mais esforço que a definição do público alvo, pois este 

se define como uma parte da população que se enquadra como potencial para o consumo 

de um determinado produto ou serviço. Para detectar o público de interesse de um evento, 

é necessário identificar dentro do público genérico, aquele que possui em sua motivação, 

afinidade com a temática do evento. A autora complementa que 

 

Dessa maneira, a quantidade de participantes não coincide com a 

qualidade de sua satisfação. Quantas vezes as pessoas verificam, ao 

participarem de um determinado evento, que não têm motivo ou 

interesse real pelo tema? Quantas vezes não se questionam o que 
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realmente estão fazendo ali? Na verdade, eram público-alvo e não 

público de interesse e, por isso, seu nível de satisfação será sempre 

questionável” (GIÁCOMO, 2007, p. 55). 

 

Não se trata, porém, de modificar a expressão utilizada para tratar do público dos 

eventos. É preciso ir além e atribuir a importância dos participantes. A mediatização 

possibilitou diversas vantagens para a operacionalização dos eventos, incluindo a 

inserção dos participantes nas redes sociais da internet, que possibilita conhecer e 

surpreender o público de interesse de cada evento. 

Um dos fatores importantes para promover a experiência estética dos participantes 

é o clima do evento. Trata-se de um fator subjetivo, observado pelo aspecto emocional 

das pessoas que se busca criar no ambiente de forma a envolver os participantes. Sobre o 

clima do evento, a autora ainda explica que 

 

Esse “clima” não será determinado por um único aspecto, mas sim pela 

somatória de todos os fatores que compõem a organização, estimulando 

a comunicabilidade pela exteriorização de atividades subjetivas, de 

reações inconscientes de ordem física, intelectual e, principalmente, 

emocional (MATIAS, 2007, p. 141). 

 

A relevância do clima é destacada por outros autores da área de eventos. Apesar 

de divergências entre alguns aspectos, o clima é considerado um dos fatores fundamentais 

para o sucesso de um evento. Miyashiro (1987, p. 39) explica que o clima é “o ‘espírito’ 

do evento, a ‘alma’, ou seja, aquele aspecto totalmente imaterial, imponderável, mas que 

se torna presente em todos os participantes [...]”. Nesse sentido, o autor atribui a 

importância do clima como fator fundamental para o sucesso do evento, mas o define 

como um elemento imponderável, o qual não pode ser controlado, traduzindo-o como um 

componente subjetivo. No entanto, enfatiza o papel do planejamento, que deve 

possibilitar a criação de condições favoráveis para que o clima seja positivo. 

Giácomo (2007) reitera a importância do clima nos eventos, mas discorda de 

Miyashiro (1987), quanto a ser esse um fator imponderável. Para Giácomo (2007, p. 47), 

o clima “não só é ponderável como pode perfeitamente ser previsto desde o início da 

formação da equipe que vai trabalhar em todas as etapas do evento”. O clima é o resultado 

das diversas atividades realizadas, que têm início na etapa de planejamento e depende da 

forma com que a liderança gere as atividades a serem realizadas. Assim, “diz respeito ao 

ânimo de todas as pessoas envolvidas nesse processo” (p. 47). Deve ser percebido de 
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acordo com os propósitos do organizador, como formal ou descontraído, mas para que 

isso ocorra, é essencial que todas as etapas do planejamento sejam acompanhadas e 

controladas a fim de se evitar improvisos. 

Nesse sentido, o clima, como fator ponderável dependerá da gestão do evento. 

Não se trata, como exemplifica, de entregar mensagens de ‘boas vindas’ aos participantes 

se, por outro lado, os recepcionistas demonstram insatisfação no trabalho. O clima não se 

constrói durante a realização do evento com procedimentos visíveis ao participante, os 

quais, muitas vezes, podem estar omitindo situações de adversidade no evento. O 

processo se inicia no planejamento e compete aos gestores a construção de uma 

experiência estética favorável a todos os envolvidos no planejamento e realização do 

evento, que irá refletir no momento do evento, aos participantes (GIÁCOMO, 2007). 

 

Considerações finais 

Este estudo, de caráter teórico, buscou trazer algumas discussões sobre questões 

que influenciam a realização dos eventos, na atualidade. Com base nas proposições da 

mediatização, procuramos enfatizar sua influência sobre o público participante dos 

eventos e seu papel nos resultados dessas ações. A mediatização destaca que os meios de 

comunicação não são elementos exteriores à sociedade, sua influência está por toda a 

parte. No mesmo sentido, nos eventos, essa ubiquidade dos meios pode ser percebida, de 

modo a participar de sua realização. Diante disso, buscamos entender a mediatização dos 

eventos na contemporaneidade. 

Os meios de comunicação eram utilizados para divulgar os eventos e, após seu 

encerramento, para a cobertura jornalística. A mediatização indica novas possibilidades 

interacionais e, no presente estudo, enfatizamos as redes sociais da internet. Buscamos 

demonstrar a influência da mediatização na experiência estética dos participantes dos 

eventos e o que isso implica. 

Com base nas discussões apresentadas, vemos que o público participante deve ser 

considerado como sujeito ativo no que se refere à decisão de participar ou não dos 

eventos. Muitas vezes, o público tem sido denominado ‘público alvo’, ao qual se atribui 

o papel de espectador, que será atingido pelos propósitos do promotor do evento.  

Essa é uma visão equivocada, em nossa concepção. A utilização das redes sociais 

da internet nos eventos constitui uma importante forma de aproximação entre os 

organizadores e esse público e, por meio das interações, permite conhecer seu perfil e 
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identificar suas expectativas. Da mesma forma, a experiência estética do público já não 

está restrita à realização do evento, mas tem início em sua participação nas redes sociais 

da internet. Nesse sentido, a comunicação de mão dupla, por meio da interlocução nesses 

espaços virtuais, é necessária para que o público possa vivenciar o clima do evento, por 

meio de experiências estéticas positivas, que podem ser compartilhadas em suas redes. 

Nossas reflexões nos levam a inferir que a mediatização dos eventos se concilia 

ao papel ativo dos participantes. A experiência estética, pautada pelas sensações dos 

participantes durante os eventos, se antecipa, no ambiente virtual, resultando das 

interações nesse espaço. É fundamental que os estudiosos da área de eventos considerem 

essas novas realidades, integrando os aspectos virtuais e presenciais na concepção do 

evento, levando em conta que as novas tecnologias permitem organizar os eventos, 

antecipar as experiências do público e perpetuá-los virtualmente, em anais e demais 

documentos relativos à realização.  Assim, as possibilidades interacionais trazidas pela 

internet se acrescentam àquelas do contato presencial dos participantes, durante a 

realização do evento, de forma a exponenciar o alcance e expressão dos eventos na 

sociedade contemporânea. 
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