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RESUMO
O presente trabalho tem como o principal objetivo propor uma visão ampla do Grupo
Pata Amada, junto com vídeo institucional. Para atingir essa proposta foi utilizada uma
pesquisa qualitativa com a representante da ONG, Myllene Leite. Visto que o vídeo
institucional é uma das ferramentas mais oportunas para promoção da imagem de
uma empresa ou instituição, foi escolhido como o meio pela qual daria mais
credibilidade e assertividade. Porém para que se dê início a utilização do recurso, se
faz importante o conhecimento de uma gama de variáveis, fatos relevantes a serem
considerados numa breve análise da história na comunicação em contextos sociais,
visuais e digitais, em especial no que se refere as Tecnologias Digitais da Informação
e Comunicação (TDIC) e o protagonismo que essas tecnologias trazem aos indivíduos
que se utilizam das mídias sociais para produzir e consumir conteúdo a partir das
interações com seus pares. Tais termos deram base ao nosso objetivo final, que nada
mais é do que um fruto dos diversos avanços da comunicação como um todo. A título
de conclusão, a ideia visa a apresentação do vídeo institucional como método de
contribuição para a evolução comunicacional da organização, a fim de que num
primeiro momento se possa estabelecer o alcance de sua identidade e trabalho a
apoiadores ou simpatizantes da causa animal que também viria a ser seu públicoalvo. Reconhecendo o fascínio da sociedade contemporânea que está mergulhada e
inflamada num universo de imagens, consideramos esta proposta relevante e
construtiva para a evolução comunicacional da ONG.
Palavras-chave: Audiovisual, Institucional, Comunicação de Massa, ONG, Animais.
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INTRODUÇÃO
O processo de domesticação animal datado desde o período pré-histórico,
surgiu proveniente a necessidade de facilitar a vida do homem. No início se fazia
importante para a sobrevivência, pois servia apenas de alimentos. Descobriu-se a
utilidade no trabalho, fazendo-lhes de veículos para transporte de cargas e suas peles
para vestimentas e afins. Com o passar do tempo a relação que um dia foi de presa e
caçador evoluiu ao ponto de haver interação entre as espécies. O que ocorre por
exemplo com cães e gatos, seus comportamentos dóceis e submissos na atualidade,
destroem totalmente do início desse processo de domesticação.
Há nos dias de hoje uma relação de afeto entre o homem e os animais,
especialmente entre cães e gatos, esta desenvolvida também há muito tempo para
suprir a necessidade de companhia, visto que era muito solitário o trabalho do homem
na antiguidade. Outra necessidade humana, histórica foi a demanda comunicacional
para viabilizar a comunicação dos seus.
A história utiliza a comunicação como meio para sociabilizar seus achados
historiográficos, ao passo que os aprimoram. Em termos de evolução, a comunicação
mostrou-se eficiente de tal forma que acabou por se expandir, trazendo à tona as
artes, línguas e surgimento de cultura, tal qual o mundo em uma expansão de
informações e referências. Intemporal e essencial na dinâmica do ser humano a
comunicação hoje é uma forma não só de trocar ideias, mas de vendê-la. O trabalho
em questão trata de um dos meios mais assertivos comprovados através de pesquisas
que atestam a eficácia da mensagem audiovisual, quando o assunto é vender uma
ideia, a promoção de uma causa aliada a técnica da imagem institucional.
O audiovisual como um meio de promoção institucional do Grupo Pata Amada,
localizado na cidade de Maceió, estado de Alagoas, será o tema central desse
trabalho que engloba a comunicação de massa como um todo. É de conhecimento
geral o avanço da comunicação na produção do segmento audiovisual, hoje bastante
explorado para a promoção da imagem de um produto, empresa ou pessoa. Há uma
variação de técnicas para a produção de vídeo nos dias de hoje, posto que a internet
segue evoluindo e trazendo a autonomia e liberdade criativa para o usuário, como por
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exemplo, as blogueiras e os youtubers, que dependem da promoção de suas imagens
por meio de vídeos, em sua maioria caseiros e de pouca ou média qualidade.
A força do audiovisual em suas diversas formatações se faz hoje de grande
importância no meio da comunicação, o que nos leva a ideia de usá-lo em prol da
promoção da imagem da Organização Não Governamental (ONG) Pata Amada. Com
o intuito de fazê-la conhecida, assim como prospectar parcerias e apoio, visto que a
ONG é um lar temporário, busca-se passar a mensagem de forma clara, de que seu
intuito é de apenas ajudar, dando suporte clínico e cuidados especiais, enquanto não
encontram um novo lar para os cães e gatos.
Assim, com a intenção de conhecer melhor a área do audiovisual e a produção
de vídeo institucional, com a possibilidade de atenuar este problema da ONG, a
proposta desse trabalho é desenvolver a imagem da mesma, reforçando sua
identidade e luta pela causa animal. O vídeo será destinado ao Grupo Pata Amada
como ferramenta de comunicação e promoção da mesma.
Para iniciar este trabalho, utilizamos métodos tradicionais de pesquisas
bibliográficas, assim como livros, artigos, portais, teses e dissertações, que deram
subsídio ao nosso referencial teórico.
Como resultado desta pesquisa bibliográfica, este trabalho é composto por
quatro capítulos, que dão base ao desenvolvimento do vídeo institucional, produto
final do trabalho de conclusão de curso intitulado, o audiovisual como meio de
promoção institucional do grupo pata amada.
No primeiro capítulo, é apresentado a comunicação de massa que, nos leva ao
começo de tudo, como a comunicação surgiu, evoluiu e um pouco de seus efeitos na
sociedade. O segundo capítulo, abordamos o audiovisual, onde buscamos mostrar
sua evolução e importância como um todo. Já no terceiro capítulo, apresentaremos o
vídeo institucional e sua importância como gerador de visibilidade, abordando
características dos aspectos da produção. O quarto e último capítulo destrinchamos o
vídeo com métodos e o roteiro do vídeo institucional.
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1. COMUNICAÇÃO DE MASSA E A SOCIEDADE
O ato de comunicar-se foi e é essencial para a sobrevivência do ser humano.
É o que afirma Bragança (2009, p. 1):
A comunicação foi e continua a ser o elo mais importante da evolução
humana, fez o grande diferencial entre o ontem e o hoje. Será a mola
propulsora entre o hoje e o amanhã, e será uma grande força contributiva de
um futuro bem próximo.

O homem utiliza de escrituras, pinturas, gestos ou palavras carregadas de
normas e significados. Um exemplo é a pintura rupestre, um tipo de arte pré-histórica
utilizada para representar o desejo, a forma de pensar e agir do homem pré-histórico.
Isso faz parte da revolução dos meios de comunicação.
A comunicação está em tudo, cada evento é estímulo da comunicação e seu
resultado também. A comunicação tem sua essência mesma de funcionamento tanto
numa feira quanto na câmera de deputados, assim, enquanto uma conta com um
complexo de normas e sistemas de códigos e disciplinas para que se cumpram as
outras funções legislativas, por sua vez ainda que sem normas complexas e sem seu
ambiente informal ainda dependem da comunicação para vender seus produtos.
A história da comunicação humana por sua vez é bem mais complexa e para
entende-la por completo precisaríamos entrar no universo científico, o qual estudou
os intervalos de tempos, eras ou anos e suas numerosas subdivisões, sendo elas:
paleolítico1, mesolítico2 e o neolítico3. Isto porque a história da existência humana
seria melhor explicada por uma teoria de transições, que segundo o DeFleur e BallRokeach (1989, p. 22), “É explicada em função de etapas distintas no
desenvolvimento da comunicação humana, cada uma das quais teve profundas
consequências tanto para a vida individual quanto para a coletiva e social”. Desde as
primeiras práticas comunicacionais até o atual padrão comunicacional, houve o
momento de surgimento do mass media.
Os tempos são outros, hoje vivemos a era da comunicação de massa, onde o
indivíduo tem maior facilidade em trocar informações, no entanto é perceptível que
nem sempre a mensagem é aplicada ao público-alvo de maneira correta.

1

Se refere a idade da pedra.
É um termo usado para denominar a transição que houvera entre o paleolítico e o neolítico.
3
Está caracterizado pelo desenvolvimento da agricultura e domesticação dos animais
2
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A facilidade que as tecnologias trouxeram para o mundo de hoje, acabaram
corrompendo a sociedade de tal maneira a ponto de fazê-la dependente. Vivendo uma
utopia de desejo, consumo e informação, a sociedade forma uma quantidade grande
de indivíduos sem característica própria. Segundo Aroldi e Colombo (2003), uma das
razões porque autolimitamos a nossa capacidade de compreender o verdadeiro papel
das mídias na nossa sociedade está relacionada com a própria análise teórica das
nossas escolhas humanas, que tendem a concentrar-se em demasia numa ideia
individualizada de mídia. Segundo Debord (2003), o espetáculo na sociedade
representa concretamente uma fábrica de alienação.
Assim, há uma clara constatação de que a comunicação de massa é tão
essencial, como nociva para a sociedade. Visto que se manipulada de forma coerente
com as mensagens emitidas, pode ser um grande meio de informação, mas também
pode gerar alienação, tudo depende de quem a manipula, podendo ser sistematizado
pela lógica do mercado, política e ideológica.
Segundo Beltrão (1986), a comunicação de massa é por natureza,
caracteristicamente industrial e vertical. Industrial porque se destina a elaborar e
distribuir produtos, bens e serviços culturais em forma de mensagens, mas
padronizados e em série, o que exige grandes investimentos econômicos.
Ainda conforme o autor, a caracterização vertical da comunicação de massa se
dá pela estruturação da comunicação por nível hierárquico, o que significa que há um
tipo de comunicação diferenciada para cada espécie de cargo ou profissionais, sendo
aplicado dentro de organizações através de políticas institucionais. Esta forma de
comunicação se divide em duas categorias: a comunicação vertical ascendente, que
ocorre basicamente entre um colaborador com alguém de nível hierárquico superior,
isto se dá por meio de envio de relatórios, sugestões, reclamações e esclarecimento
de dúvidas; e a comunicação descendente, que se baseia na comunicação de gestor
para colaborador, dá-se por meio de informações de cunho organizacional, como
regras, normas, instruções e dados de desempenho de funções.
Constatou-se então que apesar da sociedade precisar dos meios de
comunicação, a mesma não pode permitir que se torne monopólio comercial e
ideológico para poucos sendo fonte inesgotável de exercício de poder sobre muitos.
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1.1 COMUNICAÇÃO DE MASSA

Os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam as pessoas
conduzirem produzir, compartilhar e receberem informações entre locais distantes.
Por outro lado, representam os veículos ou instrumentos designados para propagar a
informação entre os indivíduos, como por exemplo, o rádio, a televisão, o telefone, o
jornal, a revista, a internet e o cinema. A partir da expansão da ciência e das novas
tecnologias, temos como exemplos atuais a realidade virtual inserida principalmente
em jogos on-line e cinema, o compartilhamento instantâneo teve início com a rede
social Snapchat, mas acabou se expandindo para outros aplicativos como Instagram,
Facebook e recentemente com o WhatsApp, deu liberdade para as pessoas
compartilharem seus momentos mais íntimos e opiniões, estreitando relacionamentos.
Os meios de comunicação têm avançado consideravelmente, promovendo a difusão
dos conhecimentos e da comunicação no mundo.
Para Morin (2000), o termo massa é destinado a um aglomerado gigantesco de
indivíduos compreendidos além das estruturas internas da sociedade. Já para
Benjamin (1930), a indústria de massa seria responsável por tornar a arte mais
acessível a um maior número de pessoas, não a restringindo apenas as classes
sociais mais privilegiadas.
De acordo com o Cohn (1973, p. 17), “o termo massa designa uma coletividade
de grande extensão, heterogênea quando à origem social e geográfico dos seus
membros é desestruturada socialmente”. Sendo assim, massa são grupos
diferenciados e dispersos que constituem a sociedade, aprimorando diferentes pontos
de vista, alimentando os interesses comuns, criando solidariedades sociais e assim
sendo direcionada naquilo que convém, quando se trata de uma determinada
situação.
A cultura de massa é o que mais interessa aos comunicadores, sua mensagem
é pública, rápida e transitória e sua audiência é heterogênea anônima e muito grande.
Para Adorno (1942), a mídia não se volta apenas para suprir as horas de lazer ou dar
informações aos seus ouvintes ou espectadores, mas faz parte do que ele chama de
indústria cultural.
A comunicação de massa atinge de maneira tão veloz, fugaz e sem que
percebamos, impõe e se estabelece a nossa mente. Por causa da comunicação de

15

massa as pessoas acabam sendo manipuladas pelas mídias de massa, que passam
a padronizar maneiras de vestir, corpo ideal, etiquetas e juízo como um todo, ou seja,
regras para que sigamos subliminarmente, o que resulta em massificação e alienação
da sociedade. De acordo com o Wolf (2001), a sociedade de massa é sobretudo a
consequência da industrialização progressiva.
A massa subverte tudo o que é diferente, singular, individual, tudo o que é
classificado e selecionado. Segundo Williams (2005, p. 217):
as pessoas são vistas, como indivíduos abstratos que são representados de
maneira gráfica nos termos dessas funções abstratas ou, na melhor das
hipóteses, amplamente caracterizados como possuidores de uma
sociabilidade específica, mas ainda abstrata a comunicação entre “membros”
de um grupo social, em geral nacional ou cultural, sem referência intrínseca
às relações sociais diferenciais dentro de cada grupo.

Fazendo o uso de apelos visuais e estéticos, fica mais propício conduzir os
consumidores para um mundo fantasioso cheio de lazer e diversão, essa fuga do
mundo real é apontada como um elemento para a alienação fazendo com que o
indivíduo aceite a exploração capitalista.

1.2 A INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DE MASSA NA VIDA DAS PESSOAS
As ferramentas de diálogo foram evoluindo com o passar dos anos e se
resumindo a uma fábrica de imagens, considerando assim, Sodré e Paiva (2014)
criam suas percepções sobre a Sociedade do Espetáculo em seu livro O império do
grotesco. Segundo Kehl (2014), nesta sociedade o que se configura determinante
para a existência do homem, é sua imagem e pela forma como a mesma é explorada
na coletividade.
A criatividade do homem na utilização de recursos visuais se tornou um
importante elemento para a criação, principalmente no universo do entretenimento,
ficando assim o indivíduo adaptado pela mídia. Desta forma, o mesmo tornou-se
visível e reconhecido por outras pessoas, trazendo status e identidade como objeto
de barganha. O que dessa maneira faria um anônimo deixar de ser um invisível entre
os demais.
Debord (1998), traduz bem a atual situação. Segundo ele, a sociedade passou
por duas fases distintas: na primeira, para ser era preciso ter, e na segunda que se
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trata da contemporaneidade, é a sociedade do espetáculo, em que é preciso ter para
parecer, e isso nada mais é do que uma forma de dominação da economia capitalista.
A necessidade do ter e do possuir são características fortes que a sociedade
tem atualmente, porque a partir do momento que o indivíduo desperta o desejo por
um determinado produto, independente da real necessidade, este o adquire não
importa as consequências, pois sua necessidade é na verdade a do status, isso o
torna um indivíduo que gasta não porque precisa, para sobreviver como um ser
humano, mas para sobreviver em um grupo ou sociedade, ou seja, para se adequar e
se sentir parte de algo. Segundo Bauman (2011, p. 154):
numa sociedade de produtores, o longo prazo ganha prioridade sobre o curto
prazo, e as necessidades de todos suplantam as necessidades de suas
partes – assim, as alegrias e satisfações derivadas de valores, eternos e
supra individuais são consideradas superiores aos efêmeros arcabouços
individuais; e a felicidade de um maior número de pessoas é posta acima dos
problemas de um número menor. Na verdade, elas são vistas como as únicas
satisfações genuínas e válidas em meio à multiplicidade de prazeres de
momento sedutores, mas falsos, enganosos, inventados e degradantes.

O que a mídia, tenta vender é a felicidade através do consumo, porém, para
Marcuse (1979), a felicidade é incompatível com o modo de vida capitalista, o
pensamento otimista paralisa, porque não nega a realidade, mantêm-se preso a uma
ilusão. Ainda sobre o processo de dominação provocado pelo consumo, Nazário
(1998, p.84) afirma:
a dominação funciona como administração total das necessidades e
prazeres, escravizando o homem no trabalho e no lazer, preenchendo o
tempo livre dos indivíduos com programações dirigidas, fabricando uma
humanidade apta a consumir objetos inúteis, cuja obsolescência fora
desejada.

As pessoas sonham com altos padrões de vida, em busca de suprir as
frustrações que a realidade da vida as impõe. Essa válvula de desejo consumista é
uma forma não só de se satisfazerem, mas também um escape para uma outra
realidade. De certo a propaganda é um grande meio de influenciar, por diversas
ferramentas e através de ideias, que entram na mente do consumidor de maneira a
fazê-los desejar e consumir, mesmo sem necessidade. Assim, quando um produto
passa a ser divulgado, é clara a intenção de persuadir o consumidor e para isto, usam
de palavras que chamam a atenção de formas persuasivas e sedutoras, o que passa
a ideia para o consumidor de estar suprindo suas supostas necessidades. Supostas,
por serem imaginárias e fabricadas tendo sido criadas pelas mensagens passadas
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através da propaganda, que logo ativarão no cérebro das pessoas outras supostas
necessidades, como num ciclo vicioso de desejo e compra.
O consumo sempre fez parte da nossa sobrevivência, portanto não é algo
novo, vindo desde de muito tempo e por isso mesmo não é possível identificar o exato
período que se iniciou. Uma das formas que as pessoas começaram a estabelecer
um tipo de comércio, foi através da venda e troca de produtos, dos quais eles não
careciam mais, por produtos que estavam necessitando. Isso se deu, a partir do
momento em que as pessoas conseguiram estabelecer um convívio. Com o
surgimento da moeda de cunhagem4, a troca passou a ser feita por dinheiro.
Segundo Bauman (2008, p. 37) “o consumo é uma condição de um aspecto
permanente e irremovível, sem limites temporais ou histórico; um elemento
inseparável da sobrevivência biológica, que nós humanos compartilhamos com todos
os outros organismos”. O consumo percorre toda a história, do qual em outra época
era algo para a própria sobrevivência de cada indivíduo, fazendo parte da estrutura
social de cada pessoa nos dias atuais.
Bauman (2008, p. 76) também defende o conceito de que “o objetivo crucial,
talvez decisivo, do consumo na sociedade de consumidores(...) não é a satisfação ou
recomodificação do consumidor: elevar a condições dos consumidores a de
mercadorias vendáveis”. O ato de consumir não tem como objetivo de garantir a
satisfação dos consumidores, mas sim de influenciar na identidade dos indivíduos e
em outros aspectos da vida social, transformando assim os indivíduos em
mercadorias, dessa forma o centro da vida social fica relacionado ao consumo.
De acordo com Bauman (2008, p. 39), consumir significa “investir na aflição
social de si próprio, o que numa sociedade de consumidores traduz-se em
vendabilidade”. Um exemplo disso são as redes sociais que se tornam uma vitrine
onde as pessoas usam a sua imagem como um meio de se autopromover. Desse
modo aumentando ainda mais o valor da sua própria imagem perante outras pessoas.

4

Processo da gravação ou estampa dos lados da moeda (700 a.C).
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2. O AUDIOVISUAL E TODO O CAMINHO ATÉ A SÉTIMA ARTE
2.1 FOTOGRAFIA
Antes da foto colorida existia a colocação de fotos por pinturas. O intitulado
retrato antecedeu qualquer câmera escura ou qualquer outro meio que viesse a
originar a fotografia. A real intenção desse gênero que passeia entre a pintura e a
fotografia é descrever um sujeito humano. Segundo Alves (2017, p.20):
Ainda não havia ocorrido naquele momento a larga difusão dos processos
fotomecânicos que ganharia força na virada do século XIX para o século XX,
trazendo a avassaladora presença das revistas ilustradas como principal
veículo de comunicação visual de massa, na sociedade do espetáculo que se
estruturaria ao longo do século XX. Naquele contexto, a “pose”, – tomada no
sentido contemporâneo do processo de construção de uma persona artificial
que despista e dissimula a identidade do retratado –, ainda não é a regra nos
retratos do século XIX e início do século XX, o que, portanto, permite uma
leitura mais direta do olhar e da expressão dos retratados.

O processo de obter imagens através da ação da luz, foi denominado fotografia.
Desde a primeira experiência fotográfica, foram acrescentados diversos conceitos e
técnicas que com essas junções deram origem a fotografia como é conhecida hoje em
dia.
A câmera Kodak teve seu lançamento em 1888, com o slogan “você aperta o
botão, a gente faz o resto”, criado por George Eastman, onde tentava passar a ideia
de praticidade na hora de tirar fotos o que na época era algo feito apenas por câmeras
profissionais, ó que demandava uma terceirização do ato, ou seja com o auxílio de um
fotógrafo. Assim a fotografia ficou acessível a partir do ano de 1888, graças a Kodak.
Uma das primeiras pessoas que conseguiram revelar a foto sem algum tipo de
tinta, foi o francês Joseph Nicephore Nièpce, em 1793, usando uma câmera obscura,
porém a técnica apresentava um problema; a imagem acabava sumindo depois de
algum tempo. Em 1824 ele conseguiu encontrar um recurso que possibilitava a maior
durabilidade das imagens. E finalmente em 1826, Nièpce após muitos testes e
experimentos conseguiu registrar a primeira fotografia, ilustrada na figura 1, com
duração definida, mas para poder capturar as imagens a mesma necessitava ficar
exposta à luz solar por oito horas. Nièpce então chamou o processo de heliografia,
que significa gravura com a luz do Sol.
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Figura 1 - Fotográfica capturada em 1826

Fonte: Focus foto (2010)

Desde a primeira experiência fotográfica este comércio teve uma grande
evolução tecnológica, com a instalação do filme colorido e a foto automática ou a
exposição automática. Essas novidades foram indubitavelmente para facilitar a
captura de uma qualidade melhor da imagem e rapidez no procedimento.
Em meados do século XIX, foi popularizada a foto preto e branco, mais
precisamente o preto no branco. A fotografia colorida já era objeto de pesquisa desde
aquela época e seu processo foi muito lento e ponto alto de inúmeros testes. Porém
os experimentos preliminares em cores não foram fixados a fotografia, nem foi
possível antecipar qual o balanceamento da cor. Pois durante a metade daquele
século a mistura disponível até aquele momento não era totalmente capaz de ser
convertida para a cor verde ou vermelha. A cor vermelha só ficou nítida com êxito no
século XX.
No entanto, usando da criatividade impulsionada pelo desejo de adicionar cor
as imagens, acabaram surgindo técnicas de coloração sobre as fotos preto e branco.
O resultado final dependia do grau de domínio do profissional contratado, que cobrava
valores significantes, o que dava para o contrate sinal de status para aquela época.
O precursor da fotografia colorida foi o físico James Clerk Marxwell em 1861, e
a primeira imagem dessa nova técnica está representada na figura 2. O físico se
baseava na técnica preto e branco que já existia, tirava três fotos idênticas do mesmo
objeto, mas cada uma de uma de um filtro diferente, que eram o vermelho verde e o
azul, para isso ele se utilizava de lâmpadas com filtros das mesmas cores usadas na
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captura das outras. A sua técnica teve muitas falhas e seu exagero na cor azul acabou
dando base inicial ao método RGB. Mas em 1903 surgiria o método dos irmãos
Lumieré, o filme colorido denominado autocromo, que só chegou ao mercado em
1907, este se baseava em pontos tingidos de extrato de batata.
Figura 2 - A primeira foto colorida da história 1861

Fonte: Hypescience (2011)

Nos anos de 1920 a fotografia de retrato ganhou ênfase em capas de jornais
na Europa e nos Estados Unidos. A capacidade de petrificar uma imagem é um
recurso muito utilizado em fotos de movimento, que só se tornou possível com o
surgimento das câmeras Ermanox e Leica, com filmes de 35 mm e maior facilidade
de manuseio. Segundo Bresson (1920), esse novo recurso possibilitou o flagrante do
instante, lugar certo e hora certa.
A partir do século XX, o mundo da fotografia teve uma grande mudança foi
quando a foto passou a ser digital. Uma das vantagens deste avanço tecnológico foi
minimizar custos, o que resultou na redução de etapas, isto acelerou os processos e
facilitou a produção, o que contribuiu na manipulação e ajudou na comunicação de
imagens pelo mundo, assim, o aprimoramento da tecnologia de reprodução alcançou
objetivos de restrições em relação a este sistema, por planos que ainda valorizam o
filme tradicional, aumentando o domínio da fotografia digital.
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A fotografia deu maior realidade às fotos impressas, o que trouxe a imagem
mais fidelidade, das quais os retoques, ângulos, e luz, influenciaram técnicas que hoje
contam com ajuda dos computadores juntamente com programas para manipulação
das fotos.

2.2 CINEMA
O cinema já era vislumbrado muito antes da fotografia, quando no século XVI
já haviam os teatros de luz. No século seguinte às lanternas mágicas já exibiam ou
projetavam figuras nas paredes. Este curioso feito, foi um grande advento da época,
e precedia o que viria a ser a fotografia. Segundo Sklar (1975, p.13):
em condições ligeiramente diferentes a câmara e o projetor cinematográficos
poderiam ter-se tornado essencialmente instrumentos de ciência, como o
microscópio, ou de educação e entretenimento familiar, como o diapositivo,
ou de fotografia amadora, ou de diversão de parque de diversões.

Como se pode notar a fascinação por imagens é algo muito anterior, visto que
desde os primórdios há na humanidade a necessidade de registrar movimentos por
meios de pinturas ou desenhos. Em um livro intitulado A alegoria da caverna, de
Platão, o mesmo já vislumbrava o cinema, muito parecido como este nos é
apresentado hoje. Em especial quando descreve um aglomerado de pessoas
encarando uma parede vazia, na qual lhe são projetadas imagens e o texto procede,
no que leva o leitor a uma reflexão, sobre um tipo de alienação das pessoas que estão
no cenário. Mas o ponto principal é que na época do filósofo, não havia nenhum
resquício desse advento e este já era imaginado.
Com o crescente desejo de dar movimento as imagens, começaram os diversos
experimentos, o que traria no futuro muitas descobertas, algumas delas feitas sem
querer, como foi o caso do estudo do movimento animal feito por Eadweard
Muybridge, considerado por muitos o principal precursor da cinematografia. Ele
desenvolveu uma técnica de captura de imagens, usando várias câmeras em
diferentes posições ao mesmo tempo, para fotografar um objeto em locomoção.
Inicialmente Muybridge se inclinara a estudar o movimento, humano e animal, uma de
suas mais famosas fotografias foram as sequencias do cavalo Sallie, ilustrado na
figura 3. Seus experimentos deram base a descoberta que ajudou na criação do
cinematógrafo.
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Figura 3 - Fotos do cavalo Sallie Gardner 1878

Fonte: Blog bridgeman image (2016)

Houve também a criação do cinescópio, que se tratava de um tipo de mini
cinema individual, que só poderia ser visto através de uma abertura, onde se
depositava uma moeda para ver uma pequena tira de filme em looping, este foi um
invento de William Kennedy Laurie Dickson, chefe engenheiro da Edison Laboratorus
de Thomas Edson, em 1891.
Contudo, foram os irmãos Lumière que inspirados por Dickson e Edison que
em 1894 aperfeiçoaram a técnica e apresentaram ao mundo o cinematografo, agora
com a possibilidade de projeção de imagem em dezesseis quadros por segundo, o
que depois iria ser aperfeiçoado, conseguindo aumentar o tempo das gravações e
ampliando sua capacidade de projeção de luz. Foi então que conseguiram patentear.
A maioria dos filmes gravados naquela época era documental, curtos, sem som e em
preto e branco.
Antes do cinema se popularizar e fazer parte da indústria cultural como é nos
dias atuais, ele foi coadjuvante de lugares chamados Vaudeville, na França e Penny
Arcade, nos Estados Unidos, neste se pagava uma moeda para entrar, já os
Vaudeville’s eram lugares frequentemente visitados por trabalhadores imigrantes,
prostitutas e ali haviam muitas outras atrações, como teatros, espetáculos burlescos,
circos e apresentações de vários tipos. Em resumo este primeiro modelo de cinema
era voltado para os trabalhadores, um público masculino e imigrante.
Naquela época o cinema começou a ser sabotado por alguns governantes, pois
com a evolução das temáticas de roteiros, os filmes começaram a apresentar
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conteúdos pornográficos para aquela época, o que naturalizou desordem de atos
ilícitos fazendo a imprensa inflamar-se em críticas negativas.
Foi então que os produtores americanos perceberam que deveriam mudar sua
narrativa e também visando o lucro, começaram aos poucos a atrair a burguesia com
filmes inicialmente de truques. Aderindo a uma nova narrativa, os EUA ultrapassaram
a França entre 1905 e 1915 no quesito evolução de conteúdos cinematográficos. Essa
foi a primeira fase do cinema, a chamada fase de atração, onde os produtores ainda
estavam descobrindo como contar uma história através dos filmes, utilizando: planos,
cortes e roteiros, este foi o começo do que hoje é um dos gigantes da indústria cultural
o qual nos prende e encanta com dramas, romances, terror, ficção científica entre
outros temas de ângulos e cenários inimagináveis, a algumas décadas.
O primeiro filme apresentando ao mundo foi feito por Auguste e Louis Lumière,
em 22 de março de 1895 na sede da Sociedade Francesa, feito para uma pequena
plateia em Paris. O filme se intitulava La sortie de l'usine Lumière à Lyon (A saída da
fábrica Lumière em Lyon), que como entrega o título, viria a ser o registro da saída
dos funcionários do interior da empresa Lumière visto na figura 4, na cidade de Lyon,
na França. Foi a partir desse momento que os irmãos Lumière começaram a fazer as
primeiras direções cênicas para o cinema.
Figura 4 - A saída da Fábrica Lumière em Lyon

Fonte: Mundo de cinema (2015)

O curta metragem tinha duração de apenas 45 segundos. Com a câmera
parada filmavam as pessoas saindo do trabalho, uma cena comum do dia a dia dos
trabalhadores, o mesmo portão, as mesmas pessoas, na imagem vemos representada
a rotina daqueles indivíduos.
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A chegada do trem na estação, foi o segundo filme a ser exibido em uma sala
de cinema no mundo, em 28 de dezembro de 1895, ilustrado na figura 5, esta sala
existe até hoje e fica localizada na cidade francesa de Lyon. Com a duração de 60
segundos, a plateia acompanhou a chegada de um trem e alguns passageiros
embarcando. Um fato inusitado quanto a isso, foi que as pessoas ficaram assustadas
com o que estava acontecendo e saíram correndo de dentro do cinema, pensando
elas que o trem iria sair de dentro da tela. Entretanto as pessoas que estavam sendo
filmadas, não perderam tempo e ficaram acenando para a câmera e não tiveram
vergonha de aparecer e se mostrarem, porém ninguém sabia o que estava
acontecendo, por isso a cena ficou perfeitamente natural, com isso se dava a
revolução da que seria a sétima arte.
Figura 5 - A Chegada do Trem a Estação

Fonte: Filmow (2016)

Contudo, ainda que os irmãos Lumière tivessem todo o reconhecimento
merecido, eles não exploraram todas as possiblidades que o cinematógrafo
disponibilizava, mas conseguiram populariza-lo. Nas sessões de seus filmes, tiveram
como espectadores o renomado George Mèlies, um dos vanguardistas do cinema, e
do uso de efeitos visuais.
Meliès era um mágico, ilusionista e foi sem sombra de dúvida o mestre do
cinema. A sétima arte deve muito a ele, já que o mesmo dedicou a sua vida ao cinema,
produzindo mais de 500 filmes de curta e média metragens, técnicas de edição, como
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o “stop-motion”, a filmagem quadro a quadro que dá movimento a objetos inanimados
foram algumas de suas criações.
Sendo considerado o primeiro filme de ficção científica, a obra Le voyage dans
la lune (A viagem à lua), foi lançado em 1902, na França ilustrado na figura 6. O filme
conta a história de estudiosos que constroem uma cápsula e vão até a Lua, onde se
encontram com seres chamados Selenitas5. Neste, foram introduzidas técnicas de
dupla exposição, cortes e recortes.
Figura 6 - Cartaz do filme ‘Viagem a Lua’

Fonte: Plano critico (2015)

Inspirado em dois romances mais populares da época Da terra à lua, de Júlio
Verne, e Os primeiros homens na lua, de H. G. Wells. O filme teve roteiro e direção
de Georges Méliès, com assistência de seu irmão Gaston Méliès. George, como
originalmente era feito no cinema, filmava em preto e branco, mas também lançava
seus filmes em cores, colorindo à mão, frame por frame, ou seja, quadro a quadro, as
películas para exibição.
O cinema deu a contribuição que faltava nos quadros parados, com isso
ficamos cada vez mais próximos à reprodução da realidade. Porém, por outro lado
nos proporcionou a ilusão de tornar possíveis diante dos nossos olhos, os efeitos que
antes eram inimagináveis, pois tornaram a fantasia mais próxima de nossa realidade.
5

Habitantes da Lua, assim denominados em homenagem à deusa grega da Lua, Selene.
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2.2.1. Audiovisual
O audiovisual surgiu na década de 1930, quando houve a transição do cinema
mudo para falado. Onde antes eram apenas apresentadas uma sequência de imagens
em preto e branco, agora havia a junção entre imagem e o som, quer seja musicado
ou falado.
O advento vem nos proporcionando movimento das imagens há quase 200
anos e foi avançando de acordo com o entusiasmo dos estudiosos pelo mesmo, o que
levou os produtores a elaborarem melhor suas técnicas e planos visuais e isso nos
proporcionou grandes recursos que facilitaram o entretenimento. O filme The jazz
singer (O cantor de jazz) de Alan Crosland, que estreou em 6 de outubro de 1927,
ilustrado na figura 7, constitui-se numa referência histórica, pois foi o primeiro produto
da indústria cinematográfica a unir som e imagem.
Figura 7 - Cartaz do filme “O cantor de jazz”

Fonte: Site de curiosidades (2013)

O primeiro filme colorido foi em 1935, quarenta anos depois dos filmes dos
irmãos Lumière. A empresa Technicolor desenvolveu o primeiro filme colorido
intitulado Becky sharp (Beleza e vaidade) visto na figura 8, este fazia uso de apenas
três cores (verde, vermelho e preto), fazendo a junção de cores que formaria uma
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paleta. Foi uma ousada ideia, com direção de Rouben Mamoulien e Miriam Hopkins
no papel-título. O filme se baseava no famoso romance Vanity fair de 1932 de
Thackeray e tratava-se de uma moça ambiciosa que queria subir na sociedade a todo
custo, uma estória que dialeticamente tinha a vantagem de dispensar o que seria
muito difícil de colorir: cenas de exterior, paisagens etc.
Figura 8 - Cartaz do filme Beleza e vaidade

Fonte: Imagens amadas (2012)

O avanço das tecnologias como: câmeras, tripés e demais materiais de suporte,
drones, celulares entre outros no âmbito audiovisual nas últimas décadas, permitiram
o seu crescimento para níveis nunca antes imaginados. Deste modo, quase todos os
anos são desenvolvidos ou aperfeiçoados aparelhos eletrônicos, como celulares,
tablets, notebooks etc. O que vem trazendo mais facilidade de acesso e deixando as
pessoas mais íntimas do audiovisual do que nunca antes. Isso acontece hoje em dia
por meio de vídeos de diversos gêneros, que podem ser vistos a qualquer momento,
a partir de várias plataformas gratuitas ou não. O que antes era disponibilizado apenas
pelo cinema ou pela televisão, ambos com suas restrições de tempo, lugar e
segmentação.
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2.3 TELEVISÃO
A primeira transmissão da televisão surgiu de fato em janeiro de 1928, em Nova
York, por meio do sueco Ernst F. W. Alexanderson, engenheiro da General Eletric
(GE), acontecendo em apenas três casas ou residências. Logo após três meses os
elementos básicos da televisão foram sendo implantados e as transmissões
começaram a ser constantes. O processo foi basicamente digitalizar imagens com um
feixe de elétrons, o que é considerado o antepassado direto da televisão moderna.
A televisão obteve ganho de algumas características do cinema. Mas, a sua
proximidade com o tempo presente e a praticidade de estar dentro de um lar deram a
possibilidade de tornar esse o meio mais poderoso de transmissão de informações de
ideias, Chaui (2006, p.45) afirma:
como indústria cultural, rádio e televisão operam segundo a lógica do
mercado de entretenimento cuja referência é o poder aquisitivo dos
consumidores: a dos públicos (as chamadas “classes” A, B,C e D) e a dos
horários (a programação se organiza em horários específicos que combinam
a “classe”, a ocupação-donas de casa, trabalhadores manuais, profissionais
liberais, executivos- , a idade – crianças, adolescentes, adultos- e o sexo).
Essa divisão atende às exigências dos patrocinadores, que financiam os
programas em vista dos consumidores potenciais e, portanto, criam a
especificações do conteúdo e do horário de cada programa.

A televisão vem cumprindo o seu papel na sociedade e é às vezes mais eficaz
que qualquer outro meio de comunicação, assim ajudando a modificar ou influenciar
também a opinião de algumas pessoas. Para Chaui (2006, p. 73):
do ponto de vista econômico, os meios de comunicação são empresas
privadas, mesmo quando, como é o caso do Brasil, rádio e televisão são
concessões estatais, pois estas são feitas a empresas privadas; ou seja, os
meios de comunicação são uma indústria (a indústria cultural) regida pelos
imperativos do capital. Tanto é assim que, sob a ação da forma econômica
neoliberal ou da chamada globalização, a indústria da comunicação passou
por profundas mudanças estruturais, pois num processo nunca visto de
fusões e aquisições, campanhas globais ganharam posições de domínio na
mídia.

Colocamos em evidência que inicialmente o sistema de transmissão dos
canais, ocorria nas televisões analógicas, no entanto com a evolução da tecnologia,
as Tv’s analógicas foram ganhando mais qualidade no som e imagem, tornando-as
digitais.
Muitas pessoas acreditam que, além de transmitir as informações necessárias,
ela ainda tem o poder de distrair o público, mostrando inúmeras propagandas
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publicitárias e programas que ajudam na alienação das pessoas. Segundo Chaui
(2006), “A desinformação, aliás, é o principal resultado da maioria dos noticiários de
rádio e televisão. Com o efeito de modo geral, as notícias são apresentadas de
maneira a impedir que o ouvinte e o espectador possam localizá-las no espaço
tempo”. São de fato notáveis as ligações persuasivas, no que tange a comunicação
de massa, em especial a da transmissão da televisão, que traz desde os primórdios,
subliminarmente, estereótipos da propaganda à mente do telespectador.
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3. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E OS NOVOS MEIOS DIGITAIS
O ato de comunicar é fundamental para qualquer ser humano. Hoje, com vários
meios de comunicação como: mídia sociais por exemplo, que traz a liberdade de
expressar as opiniões dadas de modos mais instantâneos, as pessoas se adequam
com os formatos e modelos aos quais a sociedade se estabelece. Sendo assim,
empresas privadas sem fins lucrativos como é o caso da Pata Amada, precisam estar
atentas também na comunicação pois é a base de qualquer instituição.
Neste sentido, a comunicação institucional é o processo da área de
comunicação que é responsável pela construção de identidade, imagem e divulgação
da empresa para os públicos interno e externo. Ocorre no contexto de uma instituição,
sendo privada ou pública, a mesma pode ser comparada com outros tipos de
comunicação.
Barbosa (2002, p. 176) afirma que “é o conjunto de procedimentos destinados
a difundir informações de interesse público sobre as políticas, internas e
externamente, de modo a tornar compreensíveis e aceitáveis essas proposições”.
Sendo um meio de transparecer as informações da instituição, mostrando que a
sintonia dos meios escolhidos tanto interno como externo tenha seu principal objetivo
alcançado. Um dos principais objetivos da comunicação institucional é a forma que
mantém o estabelecimento de relações duradouras com o seu público, através das
ações segmentadas.

3.1 MARKETING INSTITUCIONAL

A técnica de marketing institucional esteve até os anos 1980 restrita a promover
uma empresa ou marca corporativamente e não havia objetivo de lançar produtos ou
vendê-los.
O objetivo desta técnica é trabalhar a imagem ou identidade, para que a mesma
tenha perante o público consumidor confiança sólida e boas referências. Neste caso,
o marketing institucional irá não só aumentar a credibilidade do produto ou empresa,
mas a consolidará, colocará em renome e destaque pois a mesma passará o juízo de
história e confiabilidade perante as demais.
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No passado esta ferramenta estava restrita a mostrar apenas os atributos de
determinada marca ou produto, no entanto hoje ela trabalha com investimentos na
comunicação, voltada para o apoio cultural, ambiental, social ou tão somente cultural
e dessa forma obtém seus valores.
Uma das estratégias possíveis de divulgação promocional de uma instituição é
o vídeo institucional voltado as mídias sociais, visto que são atualmente os meios de
divulgação mais abrangentes e adequados para esse tipo de conteúdo, pois podem
aumentar o engajamento, dando mais visibilidade à instituição, gerando emoção em
quem assiste ao vídeo.
No caso do referido trabalho de conclusão de curso, a proposta é produzir um
vídeo institucional para o Grupo Pata Amada, que será divulgado no perfil do
Instagram e do Facebook da ONG, sendo impulsionado três vezes na semana, por
quinze dias e também no canal no YouTube da instituição, objetivando que seja visto
por um número significativo de pessoas, para que com isso elas conheçam um pouco
da história da ONG.

3.2 INTERNET
A internet não foi criada por uma só pessoa, mais sim, por algumas pessoas de
pensamentos e personalidades diferentes. Que contribuíram para que hoje
tivéssemos acesso à internet. Começando em 1930 quando o Belga Paul Otlet, teve
a ideia de escrever sobre uma biblioteca radial, onde as pessoas poderiam se conectar
com outras de qualquer parte do mundo através das ondas de rádios e sinais
telefônicos, assim as mensagens poderiam ser compartilhadas para qualquer pessoa
independente da distância.
Através desse pensamento, que em 1960 o JCR Licklider cientista de
computação da empresa de tecnologia Bolt, Beranek e Newman (BBN), teve a
concepção que: “conectar computadores ao redor do mundo; e qualquer pessoa perto
de um computador pode compartilhar informações”, titulando essa ideia como Rede
Intergalácticas de Computadores. Graças a essa incrível ideia que Licklider foi
convocado para ser diretor da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do
Departamento de Defesa dos Estados Unidos (ARPA, agora conhecida como
DARPA), a agência governamental responsável pela criação de uma rede de
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computadores conhecida como Arpanet (Advanced Research Projects Agency
Network), protótipo da primeira rede de internet.
A internet foi uma estratégia de guerra por assim dizer, que se passou na
Guerra Fria (1945 – 1991) quando temendo aos ataques da Rússia os Estados Unidos
criaram um tipo de sistema de compartilhamento de informações com o propósito de
facilitar seus planos.
Em outubro de 1969 foram enviadas as primeiras comunicações da Arpanet
para os laboratórios Kleinrock na UCLA e o Stanford Research Institute (SRI), sob a
direção da Elizabeth Feinler que junto com seu grupo desenvolveram o esquema de
nomes de domínios como o .com, .edu, .gov, .mil, .org, e .net, que ainda estão em uso
hoje.

Outros

pesquisadores

que

trabalhavam

na

Arpanet

colaboraram

significativamente para a evolução da Internet, envolvendo o Leonard Kleinrock,
inventor da comutação de pacotes (uma tecnologia básica da Internet). Vinton Cerf e
Robert Kahn inventaram o protocolo TCP/IP na década de 1970 e, em 1972, Ray
Tomlinson introduziu o e-mail da rede. Em 1991 o engenheiro inglês Tim Berners-Lee,
criou a linguagem HTML (HTML, HyperText Markup Language) HTML, A intenção de
ter criado era de interligar computadores do laboratório a outras instituições de
pesquisa e exibir documentos científicos de forma simples e fácil de acessar, no ano
seguinte em 1992, o sistema de publicação conhecido como World Wide Web, ou
WWW, nasceu com a ideia de que qualquer pessoa poderia compartilhar
conhecimento, tornando um facilitador e aumentando ainda mais o interesse das
pessoas pela internet.
Hoje mais da metade da população mundial tem acesso à internet, de acordo
com o Digital in 2018, divulgado pelos serviços on-line Hootsuite e We Are Social,
existem 7,593 bilhões de seres humanos no mundo e 4,021 bilhões de pessoas estão
conectadas, isso é 53% das pessoas estão on-line ilustrado na figura 9. Apenas 3,196
tem redes sociais, o que compreende 42% da população mundial. Já os aparelhos
móveis, tem um maior número em relação as redes sociais e até mesmo com acesso
à internet, eles são usados por 5,135 bilhões de indivíduos e 68% da população
mundial. E só 2,958 bilhões de pessoas usam as redes sociais pelo seus smartphone,
equivalente a 39% da população.
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Figura 9 - Dados estatísticos globais da internet.

Fonte: Weare social (2018)

A partir destas informações, pode-se compreender que a internet deixou de
ser restrita e passou a ser massificada em torno do mundo todo, a medida que ficou
fácil o acesso para o usuário comum, o uso foi diversificado e assim começou a
expandir. Novas formas de expressão foram criadas, permitindo uma produção
frenética e distribuição de conteúdo multimidiáticos, popularizados de forma rápida.
Desse modo os usuários começaram a expressar sua individualidade, expondo
suas opiniões e gostos pessoais, saindo da sua posição passiva imposta pelas mídias
tradicionais.

3.3 MÍDIAS DIGITAIS

Mídias digitais são todo e qualquer tipo de divulgação, de material publicado na
internet, segundo Lippert (2017). Desta forma os anúncios pagos no Google,
Facebook, Instagram, vídeos de anúncios no YouTube e links patrocinados nos blogs,
trazem uma gama de ferramentas, técnicas e aplicações, assim ajudando as
empresas e marcas na divulgação em conjunto com esse facilitador, que as mídias
digitais trazem. Mas para fazê-las funcionar é necessária uma estratégia para que se
possa ver quais são as mídias digitais que se encaixam melhor na divulgação dos
anúncios. Com o investimento e a estratégia certa os resultados podem ser eficazes
e assim trazer uma interação aos usuários/seguidores para a empresa ou marca.
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Com a inovação das mídias digitais vindo à tona nas comunicações, pode-se
obter resultados mais rápido que o esperado, sendo que para isso é necessário um
estudo para saber como utiliza-las, tendo como base formas de planos para a
comunicação da instituição. A comunicação se desenvolve junto com as novas
tecnologias, tanto as mídias tradicionais (off-line) como as atuais (on-line), todas estão
a favor, para melhoria da comunicação de uma instituição.

3.3.1 Facebook
O Facebook é uma mídia social criada por Mark Zuckerberg em 2004, que foi
desenvolvida para ser uma ferramenta simples de interação. Antes era mostrado para
o usuário a foto de duas pessoas, nas quais, o mesmo poderia votar na preferência
dele, escolhendo uma das imagens expostas. A plataforma fez grande sucesso entre
os usuários, o que estimulou Zuckerberg a desenvolve-la ainda mais, a página de
login, ilustrada na figura 10.
Figura 10 - Página de login/cadastro do Facebook

Fonte:

Facebook (2004)

Hoje a plataforma Facebook ainda domina o espaço social global, sendo
expandido cada vez mais. De acordo com o site We Are Social USA, com um total de
usuários de 15% maior em relação ao ano anterior, atingindo quase 2,17 bilhões no
início de 2018, conforme percebido na figura 11.
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Figura 11 – Dados sobre o Facebook

Fonte: Weare social (2018)

O Facebook que tem como principais funções o modo curtir e o compartilhar de
postagens feitas pelos usuários, podendo adicionar outros usuários como amigos e
manter diálogos no chat da rede. Telles (2010, p. 19) afirma que “uma vez inscritos,
podem expor seu perfil com dados pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de
interagir com outros membros, criando listas de amigos e comunidades”. Após o login
ou cadastro, aparece na página inicial diversas opções, onde os usuários podem
postar fotos, vídeos e textos. Tendo também páginas, grupos e eventos, possibilitando
espaços para pessoas públicas, empresas e negócios. A mídia social também cede
espaço para pessoas com interesses em comum.

3.3.2 Twitter
É uma mídia social e um servidor para microblogging, que foi criada em março
de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams e Biz Stone. Dorsey, que teve a ideia inicial
de criar uma mídia social de troca de status como um SMS, ilustrado na figura 12.
Esta se destacou por trazer um diferencial na comunicação entre os usuários, os quais
podiam se expressar em 280 caracteres.
A ideia se baseava no seguinte: se o usuário encontrasse uma pessoa que lhe
interessasse seguir, ele clicaria no perfil dela e em seguida em follow6, e tudo o que

6

Significa seguir ou acompanhar na língua portuguesa.
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ela escrevesse passaria a aparecer na página de entrada do Twitter do usuário. Se o
mesmo seguisse 10 pessoas, sua página de entrada iria mostrar o que você e as 10
pessoas escreveram na ordem cronológica. Se um usuário gostar do Twitter de um
amigo, ele pode dar um retweet,7 um tipo de compartilhamento, sendo assim a
publicação aparecerá no perfil do usuário também.
Figura 12- Página inicial do Twitter

Fonte: Twitter (2006)

Com o percurso de expansão o Twitter foi se desenvolvendo até chegar no
conceito onde hoje, pode se postar gifs8, imagens e vídeos pelos usuários. A mídia
cresceu nos últimos anos apresentando resultados positivos perante a interação
rápida entre os usuários, passando a ser utilizada pelos programas televisivos,
empresas e grupos através de hashtags9 desenvolvidas pela própria plataforma, ou
seja, palavras específicas com clareza e ênfase, destacam temas abordados via o
próprio Twitter.
Um estudo realizado pela empresa de mídias sociais Semiocast, a plataforma
Twitter está sendo usado por mais de 500 milhões de pessoas registradas. Sendo 141
milhões de usuários dos Estados Unido, o Brasil ocupa o segundo lugar, obtendo 41
milhões com um crescimento significativo de 23% desde o início do ano.

7

Uma nova postagem do Tweet de alguém.
Graphics Interchange Format ou formato de intercâmbio de gráficos.
9
Tags são palavras-chave.
8
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3.3.3 Instagram
O Instagram foi lançado em outubro de 2010, por Kevin Systrom e Mike Krieger,
neste aplicativo as pessoas podem publicar fotos e vídeos visto na figura 13 sendo
uma das mídias sociais mais acessadas no mundo todo. O Instagram é muito utilizado
para compartilhamento de fotos e vídeos com o celular
Figura 13- Página do Instagram

Fonte: Instagram (2010)

Esta mídia social possibilita também, aplicar efeitos nas imagens e compartilhar
com seus amigos e seguidores, oferecendo seus próprios filtros, inclusive inicialmente
se inspirava em câmeras Polaroid´s. Recentemente aderiu ferramentas que
possibilitam também Stories, que seriam o registro em vídeos ou fotos em tempo real
com duração de 24 horas e mais recentemente ainda o IGTV que veio com a proposta
de trazer vídeos com maior duração de tempo e a possibilidade de arquivamento do
registro na própria mídia.
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Figura 14 – Dados sobre o Instagram

Fonte: Revista fórum (2018)

O Instagram anunciou em setembro de 2017 em um evento de comemoração
sua chegada a 1 bilhão de usuários mensais, como pode ser percebido na figura 14
acima, a plataforma tinha 800 milhões de internautas. Em nota dada a imprensa,
especialmente emitida pela revista Fórum, no dia 21 de junho de 2018, no mesmo
evento na cidade de São Francisco (EUA), Kevin Systrom, criador do Instagram
ressalta, “Desde o seu nascimento em 2010, assistimos com espanto a comunidade
florescendo e crescendo”, diz Systrom, fundador e CEO da empresa. O Instagram
vem crescendo espantosamente e isto é realmente visível.

3.3.4 YouTube

Nesses últimos anos, o YouTube estreaming se tornou uma das plataformas
digitais mais preciosas para o meio da comunicação, principalmente nessa época em
que vivemos ilustrado na figura 15. Os blogueiros, no Youtube são os principais
influenciadores da atualidade, sendo os mais aclamados: Camila Coelho,
Whindersson Nunes, RezendeEvil, entre outros. Estes são hoje, muito importantes
para as empresas principalmente, que os contratam para divulgarem seus produtos e
serviços de acordo com seu grau de influência e alcance na plataforma. Com esta
audiência redirecionada, as marcas apostam também em comerciais de trinta
segundos ou mais em canais destes influenciadores, o que acaba gerando retorno
financeiro também para os mesmos e para o contratante.
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Figura 15 – Página inicial do Youtube

Fonte: Youtube (2005)

Hoje o YouTube tem mais de 1 bilhão de usuários, o que é representado por
quase um terço dos usuários da internet, que passam no mínimo uma hora por dia
assistindo vídeos daí o seu ápice. À princípio o YouTube era uma mídia social
exclusiva para compartilhamento de vídeos. Quando criada uma conta, o usuário pode
compartilhar seus vídeos, que podem ser vistos e comentados por qualquer pessoa.
Atualmente o YouTube é um gigante da comunicação, com poder de influenciar
pessoas e até gerar renda.

3.3.5 WhatsApp

No ano de 2009 com o aperfeiçoamento de celulares comuns para
smartphones10 as pessoas mais antenadas começaram a demandar uma forma mais
rápida que não lhes taxassem tanto de seus créditos como os SMS e torpedos e essa
brecha daria base para o que viria a ser o WhatsApp.
Criado por Brian Acton e Jan Koum no mesmo ano de 2009, a empresa foi
registrada em 4 de fevereiro, na Califórnia, na época ainda sem um produto, apenas
a ideia. A primeira versão do software foi programada pelo russo Igor Solomennikov,

10

São os celulares com tecnologia avançada, o que inclui programas executando um sistema
operacional equivalente ao de computadores.
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mas por sua instabilidade não obteve êxito, pois só mostrava sua lista de contatos e,
uma frase de status, para que fosse possível identificar se a pessoa estava ou não
disponível.
Em junho daquele ano o WhatsApp viria a ganhar funções relevantes, como a
exibição de status em tempo real e em forma de avisos na tela, o que animou bastante
os primeiros usuários. O aplicativo só saiu da versão Beta em novembro, sendo antes
exclusivo do Iphone e, em dezembro já aceitava o compartilhamento de fotos. O nome
da marca WhatsApp originou-se da expressão "What's Up?" que, em tradução livre,
significa "E aí?" ou "Tudo bem?", e foi idealizada pelo próprio fundador, Kuom.
Figura 16 - Dados sobre o WhatsApp

Fonte: Olhar digital (2018)

A marca WhatsApp alcançou 1,5 bilhões de usuários ativos ao mês e o
aplicativo de mensagens é o mais usado pelos internautas brasileiros. De acordo com
a pesquisa do CONECTAí Express divulgou que o aplicativo é usado por 91% dos
internautas, mostrando que ele está no topo do ranking dos aplicativos mais utilizado
no país.
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O aplicativo já foi envolvido em algumas polêmicas no Brasil, por não fornecer
informações de seus usuários, ficando fora do ar por determinação da justiça, a
medida tinha como garantia suspender o tráfego de informações e bloqueio do
aplicativo em território nacional, caso que ocorreu em 2014. Recentemente o
WhatsApp foi alvo de mais um acontecimento importante e problemático no país,
noticiado com exclusividade pelo jornal Folha de São Paulo, que noticiava um suposto
disparo de informações falsas na campanha eleitoral para presidenciáveis em 2018.
O aplicativo não para de revolucionar, os vários avanços são contínuos e estão
sempre surpreendendo positivamente os usuários, como o WhatsApp Business,
voltado exclusivamente para pequenas e médias empresas, o aplicativo traz recursos
especiais para ajudar o empresário a se comunicar melhor com o cliente.

4. GRUPO PATA AMADA
Iniciando suas atividades em meados de 2014, a Organização que vem lutando
pela causa animal dando o apoio necessário a cães e gatos abandonados na cidade
de Maceió, já foi apenas um abrigo. E para darmos início a este capítulo, onde
falaremos de sua história, visão, missão, dificuldades através de uma entrevista é
importante que destaquemos o combustível deste e de qualquer trabalho de
dedicação, e este pode ser denominado: amor. Sentimento este que mantém sua
árdua atividade até hoje.
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Figura 17 – Logo do Grupo Pata Amada

Fonte: Grupo Pata Amada (2015)

4.1 VISÃO
O Grupo Pata Amada tem a visão de ser uma ONG (organização Não
Governamental) referência como um grupo de proteção animal e principalmente, na
luta em favor da implantação de políticas públicas especificas para regulamentação
da criação de animais:


Educação em posse responsável e incentivo a adoção.



Castração gratuita e esterilização em massa de cães e gatos.



Registro de animais e chip animal obrigatório.



Hospital público, delegacia e SUS animal.



Incentivo à criação de leis que deem suporte a essas ações.

4.2 MISSÃO
Sua missão é atuar no combate ao abandono e maus tratos dos animais.
Conscientizar a sociedade a respeito da necessidade de cuidar e proteger os animais
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e trabalhar pelo controle populacional destes, por meio de castração, para assim evitar
o sofrimento de futuros filhotes.

4.3 A HISTÓRIA DO GRUPO DA PATA AMADA
O Grupo Pata Amada nasceu em 2014, quando Monique Taciane, deu os
primeiros passos, com ajuda de pessoas que partilhavam do mesmo amor pela causa
animal. Eles trabalhavam de forma independente, resgatando e tentando fazer tudo
sozinhos, quando então perceberam que se unindo como um grupo, poderiam fazer
um trabalho bem maior. O nome Pata Amada vem para simbolizar o amor pelos
animais.
A ONG acredita que as pessoas deveriam se doar mais, tanto pela causa
animal, quanto ambiental e a social, também com pessoas em todo o tipo de situação
em vulnerabilidade. Diante disto o grupo percebe a causa animal em situação de
descaso e esquecimento perante a sociedade, mesmo existindo leis de amparo contra
violência animal. A causa ainda é vista com menos importância dentro dos diversos
problemas sociais. Dito isto, o Grupo se sensibiliza e luta em favor dos animais
abandonados há pelo menos cinco anos dando apoio e cuidados lhes oferecendo um
lar temporário a ONG conta com ajuda e apoio de pessoas que se sensibilizam com
o trabalho. A mais ou menos três anos conseguiram se oficializar como uma ONG
formalizada.

4.4 PRINCIPAIS BARREIRAS
Uma das maiores dificuldades encontradas é a questão financeira, porque tudo
que é feito pelos animais geram gastos, veterinários, clínicas, medicamentos, tudo
isso custa caro. E apesar de alguns veterinários doarem seu tempo e conhecimento,
não podem depender exclusivamente disso, assim, a questão financeira é um dos
principais impeditivos para que a ONG possa fazer um trabalho maior.

44

4.5 AJUDAS
Quando o Grupo Pata Amada resolveu se formalizar como ONG, estavam
pensando nas ajudas governamentais ou mesmo da iniciativa privada, só que isso é
bem difícil de acontecer. Sem sucesso com o apelo governamental, hoje recebem
ajuda de pessoas que gostam de animais, pessoas que simpatizam com a causa. As
ajudas, porém, tem diminuído, alegou-se a questão da crise financeira que enfrenta o
país, onde entende-se que as pessoas estão fazendo escolhas sobre o que será mais
importante, suas prioridades ou ajudar uma entidade.
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5. PROPOSTA DO VÍDEO INSTITUCIONAL

A princípio, a proposta do vídeo institucional vem para que se faça ciente o
expectador como cidadão e que em prol de causas sociais e animais se sensibilize ou
queira participar, seja para o voluntariado ou apenas como um apoiador, conhecer o
Grupo Pata Amada como um lar temporário que ajuda a causa animal há cerca de
cinco anos, promovendo a ideia de solidariedade e respeito pelo animal.
O vídeo conta um pouco da história da ONG, como funciona, suas dificuldades,
assim mostrando um pouco do lugar. Muitos animais encontrados, abandonados à
própria sorte, machucados e traumatizados. A ONG é muito cuidadosa e seletiva
quanto aos problemas dos animais, há um consultório no lugar e todos os cães e gatos
são devidamente medicados, mas pelo viés da contribuição, a ONG sofre um pouco
pelo fato de não receber apoio dos órgãos públicos, ficando dependente apenas da
ajuda de alguma alma caridosa. No vídeo proposto neste trabalho, será apresentado
que é possível a participação e ajuda de todos quando o assunto é a causa animal.

5.1 ENTREVISTA COM MYLLENE LEITE – PRESIDENTE DO GRUPO PATA
AMADA
Pesquisadores: O que motiva a continuidade da ONG?
Myllene Leite - O nosso amor pelos animais e a falta de assistência pública
eles.

Pesquisadores: Como é o trabalho do Pata amada?
Myllene Leite - Trabalhamos com resgate de animais feridos e abandonados, sempre
de acordo com nossas condições financeiras.

Pesquisadores: O que significa para o Pata Amada defender os direitos dos
animais?
Myllene Leite - Gestos de amor por vidas que são quase invisíveis à sociedade.

Pesquisadores: Quais foram as grandes conquistas do Pata Amada até o momento?
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Myllene Leite - A cada resgate, onde vemos a recuperação e adoção do animal
significa uma conquista para nós. Outro ponto é ter trabalhado fortemente com a mídia
local, buscando espaços e conquistando um reconhecimento e visibilidade antes
nunca vista.

Pesquisadores: Como fazem a comunicação?
Myllene Leite - Através das redes sociais e imprensa de comunicação. (Jornalismo)

Pesquisadores: Quem faz a comunicação?
Myllene Leite - Alguns integrantes do próprio grupo se encarregam de registrar os
fatos e da publicidade nas redes sociais.

Pesquisadores: Quais são os principais projetos e campanhas em que o Pata Amada
está envolvida? Há algo novo em andamento?
Myllene Leite - Parcerias são o caminho para a realização de nossos projetos, é
através dos parceiros que conseguimos viabilizar grande parte de nossas ações.
Atualmente batalhamos para nos manter funcionando, a crise está comprimindo o
terceiro setor de um modo geral.

5.2 ROTEIRO

Título
Versão
Peça/formato
Data
Criação
Técnico

Plano
Médio

CONHECENDO A ONG PATA AMADA
O AUDIOVISUAL COMO MEIO DE PROMOÇÃO
INSTITUCIONAL DO GRUPO PATA AMADA.
2º
5’37’’
25 de maio de 2018
Elaine Maria e Maria Jéssica

Imagem
Logo
do
Grupo Pata
Amada
Gatos
jogado
na
rua e no lixo,
correndo

Áudio

Tempo
Bg
6’’
Instrumental
Animado
25’’

Instrumental
dramático
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Plano
médio

perigo
de
vida.
Imagem do
antes
e
depois
da
cachorra.
Moça
sentada.
Sendo
coberto com
imagens de
pessoas
brincando
com os pets.
Imagens dos
voluntários.

Plano
médio

Moça
sentada.
Cachorro
sendo
acariciado
pela menina.

Plano
médio

Moça
sentada.
Cachorro
brincando
com
um
mordedor.

Plano
médio

Continuação
do cachorro
brincando
com
um
mordedor.
Imagens dos
veterinários
cuidando
dos gatos.

O Pata Amada, ele nasceu a
mais ou menos cinco anos,
pessoas que tem amor aos
animais trabalhavam de
forma
independente,
resgatando e tentando fazer
tudo sozinhos. Então a gente
percebeu que se unir um
grupo podemos fazer um
trabalho maior, então a mais
ou menos cinco anos
fundamos o Grupo (...)
A causa animal. Primeiro a
gente gosta muito de
animais e a gente percebe
que é uma causa totalmente
desassistida. É uma causa
como se ela tivesse menos
importância dentro de todos
esses problemas que a
gente percebe na sociedade,
então a gente se sensibilizou
e estamos nessa luta aí a
mais ou menos cinco anos.
Não tem muito uma história
não, mais o nome Pata
Amada é mais pela questão
mesmo de unir o amor essa
questão do amor pelas patas
aos animais, não tem uma
história muito grande em
torno disso.
Tudo que a gente faz para os
animais custa muito caro,
veterinários,
clinicas,
medicamentos, tudo isso
custa muito caro, a gente
entende que o veterinário é
um profissional que ele não
precisa e não é obrigado a
trabalhar de graça, como
todos os profissionais que
existe no mercado. Claro

25’’

23’’

33’

45’’
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Plano
médio

Plano
Médio

Moça
sentada.

que a gente recebe ajuda,
alguns doam seu tempo e
doam o seu conhecimento
pra gente, mas a gente não
pode
depender
exclusivamente disso, então
hoje a questão financeira é
um grande impeditivo um
grande entrave para que a
gente possa fazer um
trabalho maior.
A pata amada quando
resolveu se formalizar como
ONG
foi
justamente
pensando nessas ajudas
governamentais ou mesmo
na iniciativa privada, mas é
uma coisa muito difícil de
acontecer. A gente não vê o
governo
com
muita
disponibilidade em ajudar a
causa animal, então a gente
continua sem receber ajuda
governamental.
Nós
recebemos
ajuda
de
pessoas que gostam de
animais, que as vezes são
ajudas fixas, as vezes não,
essa
crise
financeira
impactou muito a questão
das doações, a questão da
causa animal, as pessoas
estão tendo que fazer
escolhas, entre manter o
mínimo possível da sua
gestão financeira e doar, não
tem como escolher, não ter o
mínimo, base na sua casa
para poder doar par alguma
entidade, a gente realmente
está
padecendo
muito
depois dessa crise.
A gente acredita que as
pessoas deveriam se doar,
para qualquer coisa, pode
ser a causa animal, pode ser
a causa ambiental, pode ser
com pessoas de todo o tipo o
de problemas, crianças

1:10’

22’’

Instrumental
ameno
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abandonadas, idosos, esse
é o nossos sentimentos.
Plano
geral

Cachorro
deita
na
cadeira.

4’’

Instrumental
ameno

Plano
detalhe

Gato atrás
da grade.

4’’

Instrumental
ameno

Primeiro Cachorro na
plano
janela..

4’’

Instrumental
ameno

Dois gatos
deitados no
pneu..

4’’

Instrumental
ameno

Cachorro
atrás
da
grade.

4’’

Instrumental
ameno

Dois gatos,
sendo
um
desfocado e
outro
foca
dentro
de
um cesto.
Gato em pé.

4’’

Instrumental
ameno

4’’

Instrumental
ameno

Dois gatos,
um na frente
focado e o
outro
no
fundo
desfocado.
Planos Três gatos,
conjunto sendo dois
desfocados
e um focado.

4’’

Instrumental
ameno

4’’

Instrumental
ameno

Faça a sua Doação.
Caixa Econômica
AG.3728
OP.003
CONTA. 0684-0
Banco do Brasil
AG.3186-0
CONTA. 36010-4
CNPJ 23.871.428/0001-05
TITULAR:
Grupo
Pata
Amada ou Associação de
Assis.
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Plano
médio

Cachorra
sendo
acariciada
pela menina

Faça a sua Doação.
Caixa Econômica
AG.3728
OP.003
Banco do Brasil
AG.3186-0
CONTA. 36010-4
CNPJ 23.871.428/0001-05
TITULAR:
Grupo
Pata
Amada ou Associação de
Assis.

7’’

Instrumental
Triste

Plano
médio

Cachorro
cheirando a
câmera

Faça a sua Doação.
Caixa Econômica
AG.3728
OP.003
Banco do Brasil
AG.3186-0
CONTA. 36010-4
CNPJ 23.871.428/0001-05
TITULAR:
Grupo
Pata
Amada ou Associação de
Assis.

8’’

Instrumental
ameno

Trabalho de Conclusão de
curso. Comunicação Social
com
habilitação
em
publicidade e propaganda.
Jéssica Rodrigues e Elaine
Maria.

30’’

Instrumental
ameno
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo a produção de vídeo institucional como forma
de promover a ONG Pata Amada, que apesar de estar há algum tempo fazendo um
trabalho em prol dos animais abandonados, não possui ainda um meio de
comunicação mais abrangente. Com base em teorias de comunicação buscou-se dar
subsídio ao tema e ao vídeo institucional, amparou-se no estudo do audiovisual, que
previamente foi abordado em meio ao referencial teórico.
O presente trabalho traz à tona um pouco da história da comunicação de
massa, a sociedade e sua percepção da mesma, o poder e avanço do audiovisual. O
que nos leva a compreensão da extensão e a importância desses temas nos dias de
hoje, onde detemos o poder de produção e compartilhamento de ideias por meio de
textos, vídeos e imagens.
Neste processo de produção e pesquisa, sofremos alguns obstáculos com a
falta de material bibliográficos abordando o audiovisual, também a precariedade de
equipamentos profissionais e pouco conhecimento na área de edição, estamos
cientes do grau de qualidade do vídeo. O nosso trabalho foi de inteira aprovação da
responsável pela ONG, que ficará de posse de todos os direitos, para veicular da
maneira e no tempo que lhes for conveniente.
Por fim, dado por vencido todos os obstáculos, obtivemos com certeza grande
conhecimento teórico e prático nos âmbitos comunicacional e audiovisual. O que nos
abriu a oportunidade de conhecer de perto uma ONG, que se dedica por amor a seres
tão inocentes e esquecidos pela sociedade. Ao contatar a presidente do Grupo Pata
Amada, pudemos conhecer de perto o seu amor pela causa, assim como os dos
voluntários, o que também nos levou a reflexão, de que sempre podemos fazer algo
mais, seja por um animal, por um ser humano ou pelo planeta. Podemos mais.
Finalizamos este trabalho com a certeza de que seja qual for a área que
futuramente iremos atuar dentro da Publicidade, nós estamos prontas para os
desafios, tendo este como combustível e a Comunicação Social como nosso carro
chefe.
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