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Os 464 
anos de SP

O aniversário de São Paulo é come-
morado, no dia 25 de Janeiro. Este dia 
foi escolhido em homenagem à funda-
ção do Colégio dos Jesuítas, considera-
do o marco zero da maior capital brasileira.
   Além de ser feriado, a cidade fica cheia de 
eventos culturais, muito legais, promovida 
pela prefeitura. São várias atrações comemo-
rativas para celebrar o aniversário da cidade. 
Todos os anos e em todas as regiões da me-
trópole têm opções pra todos os gostos, como 
festas de graça na rua, shows ao vivo, exposi-
ções artísticas, concertos, circuitos culturais, 
feirinhas ao ar livre e muito mais. É o que 
faz parte dos programas em que os paulista-
nos e turistas podem experimentar durante 
os dias festivos do aniversário de São Paulo.
   Neste ano a programação foi recheada de 
atrações, em um palco montado no vale do 
Anhangabaú, no centro da cidade. Quem 
se apresentaram foi a cantora Paula Fernan-
des e a banda Baiana System, alguns rappers 
como a Karol Conka e o Vandal. Para finali-
zar quem se apresentou foi a Anitta em um 
super show, a atração mais esperada. Sem 
contar que um palco preparado apenas para 
os fãs de hiphop montado na Praça da Sé.
   Como podemos falar dessa festividade toda 
sem contar que teve programação, até para a 
criançada, no Vale do Anhangabaú, piscina 
de bolinhas, com um tema muito divertido 
simulando praia, mas também poderiam con-
ferir bandas com temática totalmente infantil 
e peças de teatro, com preços bem em conta.

   Um passeio na famosa Avenida Paulista é comum, mostra 
a pluralidade de São Paulo, com pessoas de todos os can-
tos e diferentes manifestações artísticas que agradam todos 
os gostos. A Paulista tem o costume de inaugurar a cele-
bração, concentrando eventos alguns dias antes do feriado.

Mais do que um aniversário de uma 
grande cidade, o feriado estadual é 

recheado de entretenimentos e todos 
podem aproveitar.

TEXTO E FOTO: Amanda Salles 
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artistas + uma grande empresa: 
uma iniciativa cultural para todos

A intervenção visa levar arte, cultura, entretenimento e interação para as ruas de São Paulo

O projeto Sorriso para todos, que tem como obje-
tivo unir artistas de diferentes áreas da arte. Surgiu 
no ano de 2015, na cidade de São Paulo, e contava 
com 21 obras customizadas pelos grafiteiros Flip e 
Binho, os artistas plásticos Feik, Gabriel Nehemy, 
a designer Gabriela Tonini, o desenhista Evol e o 
arquiteto Galo. Neste ano a intervenção contará com 
50 obras, espalhadas por 48 ruas, desenvolvidas por 
David Magila (centro), Thiago Toes (zona Sul), Da-
nilo Danone (zona Oeste), Mao Oplês (zona Leste) 
e Odirlei Regazzo (zona Norte), que se utilizaram de 
técnicas de pintura e de grafite para expressar, cada 
um, sua identidade.
   Dada a proporção e o sucesso de sua primeira edi-
ção, em 2016, o projeto voltou a ser realizado, desta 
vez abrangendo mais três capitais, além de São Pau-
lo: Salvador, Curitiba e Belo Horizonte. Por meio 
de iniciativa cultural e de uma parceria com a Col-
gate, a intervenção traz as obras de arte às ruas, que 
permite o acesso à arte ao público, de forma livre. 
Isso não restringi a arte visual aos museus e a outros 
centros de arte.
 Com interação do público por meio da hashtag #sor-
risoparatodos, as pessoas podem compartilhar suas 
experiências. O Vice Presidente da Colgate, 

TEXTO E FOTOS: Jonathan Vitor

 O Vice Presidente da Colgate, Christopher Smiros 
afirma que “O projeto Sorriso Para Todos é uma ini-
ciativa que visa despertar o interesse pela arte e, ao 
mesmo tempo, estimular um momento de alegria às 
pessoas. Nós da Colgate acreditamos que todos mere-
cem um futuro com motivos para sorrir e ficamos mui-
to felizes em proporcionar uma ação tão impactante.”

5
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   Uma das pessoas convidadas pela Colgate, para 
integrar com o grupo dos 5, foi o grafiteiro Mao 
Oplês que aponta: “tentei fazer os trabalhos sem 
tema específicos para que cada pessoa que tives-
se contato pudesse ‘viajar’ à sua maneira nos tra-
ços e nas cores.” Influenciado, fortemente, pelo 
estilo cartoon Mao mostra como deixou um pou-
co da sua identidade nas peças: “A que mais 
gostei foi a que fiz o cachorro, que está sempre 
presente nos meus últimos trabalhos e por coin-
cidência foi que ficou na região que eu mora-
va, onde vários amigos estão vendo e se sentin-
do representados. Isso pra mim é o mais legal.” 
   O projeto sorriso para todos estimula esse mo-
mento de alegria, o que levou o artista a partici-
par do movimento neste ano. As peças dos outros 
anos era apenas esculturas de sorriso, customiza-
das pelos artistas convidados daqueles anos, as 
deste ano houve uma mudança, contas com um 
novo formato, com balanços em formato de sor-
risos. A  agência Aktuellmix é a responsável pela 
concepção e execução do projeto e a Burson-
-Marsteller pela comunicação e relações públicas. 
   MAO está com 11 obras, distribuídas, na Zona 
Leste de São Paulo. As peças que já estão dis-
poníveis tiveram início no dia 28 de Abril Dia 
Mundial do Sorriso, e vão até dia 27 de Maio.
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   Os anúncios publicitários fazem parte do dia a dia 
do paulistano. Na rua, no ponto de ônibus, metrô 
e até mesmo no trabalho pode haver algo relacio-
nado a esse meio comunicativo. Dentro deles, es-
tão alguns aspectos e elementos que compõem esse 
todo visual. As cores e a tecnologia são os que mais 
se destacam quando o assunto é publicidade atual.
   Isso pode acontecer de diversas maneiras, tudo 
em viés de estar interligado com o público. No 
mês de abril, a ViaQuatro, concessionária do gru-
po CCR que opera a Linha 4-amarela do metrô de 
São Paulo, investiu em uma forma descontraída e 
divertida de atingir os paulistanos em seu meio de 
transporte. Com quatro portas interativas em cada 
estação, são exibidas em cada uma os comunicados 
da concessionária e anúncios publicitários. O que 
mais chamou atenção do público foi o sensor que 
realmente interage, conseguindo reconhecer a quan-
tidade de pessoas que olham para as portas, idade e 
até expressões faciais, podendo distinguir emoções 
como raiva, felicidade, insatisfação ou neutralidade. 
   Com isso é possível entender melhor como exis-
te um contexto por trás de um simples cartaz, ou 
um anúncio de revista, e até mesmo um comer-
cial de perfume. Para quase todos os casos há uma 
ideia e uma junção de elementos e cores pensa-
dos da melhor forma para chegar até o público.
   A tecnologia e as cores fazem uma relação mais di-
reta com a publicidade. Isso ocorre porque a cada dia 
que passa ela está mais presente na vida das pessoas, 
avançando e ficando cada vez mais perto. A tendên-
cia é que a publicidade fique mais personalizada, 
dentro nos meios de comunicação e nas redes sociais.

A influência das cores nos anúncios 
publicitários

As cores fazem a diferença no mundo da 
comunicação e estão ligadas aos nossos 

interesses e atividades diárias

  Já em questão das cores, elas realmente podem mu-
dar o humor, sentimentos e emoções de alguém, e, 
muitas vezes, se fazem tão presentes em algumas 
marcas, que só de ver a cor, o público consegue reco-
nhecer e identificar do que se trata.
   Um exemplo disso é o Facebook e sua tonalidade 
de azul, não seria necessária tanta personalização 
para um anúncio sobre a rede social se a cor já esti-
ver em destaque.

8   Criação Diária

TEXTO: Luana Xavier
FOTOS: Nicolly Madaschi
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   A professora Renata Tarrio, de Psicologia na co-
municação, na Universidade Nove de Julho, expli-
ca essa situação “Independente inclusive, de o pu-
blicitário pensar nesses aspectos psicológicos que 
vão induzir o consumidor a assumir determinado 
comportamento, vontade, independente disso sem-
pre há psicologia dentro dos anúncios, o formato 
da fonte, as cores, as ilustrações, imagens, fotos, 
tudo isso vai despertar algum tipo de sentimento, 
algum tipo de emoção, não no sentido de comoção, 
de choro, mas vai sempre despertar alguma emoção 
em quem estiver diante daquele anúncio”, afirma. 
     De maneiras diferentes a publicidade consegue 
atingir seu público alvo, e os elementos que estão den-
tro dele podem acertar o receptor de modo diferente. 
Renata continua “Algumas cores ao longo da nossa 
vivência em sociedade foram associadas a determi-
nados momentos, e por isso elas acabam ganhando 
um significado próprio que sempre vai ter a ver com 
o objetivo do publicitário e do anunciante. De forma 
geral, elas vão sempre impactar o nosso subcons-
ciente de acordo com a vivência que a gente teve, 
seja essa vivência individual ou coletiva.” Conclui.
    Com isso é possível entender melhor como 
existe um contexto por trás de um simples cartaz, 
ou um anúncio de revista, e até mesmo um co-
mercial de perfume. Para quase todos os casos há 
uma ideia e uma junção de elementos e cores pen-
sados da melhor forma para chegar até o público.
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O Museu da Língua Portuguesa está localizado 
na Estação da Luz, considerada o Coração de São 
Paulo. Foi inaugurado dia 20 de março de 2006. De 
lá até 2015, recebeu mais de 3,9 milhões de visi-
tantes, 30 exposições temporárias e 12 prêmios. No 
dia 21 de dezembro de 2015, um incêndio atingiu 
o Museu, chamas tomaram conta dos três andares 
e da cobertura.
   “As chamas se propagaram de forma muito rá-
pida. Tivemos a notícia que o incêndio começou e 
se propagou rapidamente até pela estrutura de ma-
deira, material plástico e borracha que compõem o 
museu. Isso faz com que o fogo se propague ra-
pidamente”, declarou Marcos Palumbo, Capitão e 
porta-voz do Corpo de Bombeiros à GloboNews. 
Atualmente o local está fechado passando por re-
formas, segundo o site do Museu sua reinauguração 
será no segundo semestre de 2019.
   O museu era conhecido por sua tecnologia, que 
pode ter perdido grande parte no incêndio. Painéis 
eletrônicos tomaram conta da interação dos visi-
tantes, salas com atividades para o aprendizado. A 
cada andar do museu havia um tipo de interação 
diferente. No 1º andar, encontrávamos a Lembran-
ça do que Passou, uma sala de exposições temporá-
rias. Desde a inauguração foram 15 exposições até 
dezembro de 2015. 

TECNOLOGIA EM CHAMAS
A importância da tecnologia para a influência do aprendizado a lingua portuguesa
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TEXTO: Bianca Rios

 No 2º andar, tínhamos a Grande Galeria o dinamismo 
da Língua.   
   Um grande mural em movimento onde era apresen-
tado o cotidiano da língua portuguesa. Tínhamos tam-
bém a ‘’Grande Galeria: a cultura do País’’.
   Em cerca de seis minutos, eram 11 filmes apresen-
tados aos visitantes, com os seguintes temas: danças, 
festas, músicas, culinária, religiões, relações humanos, 
carnavais, cotidiano, futebol, natureza e cultura e raiz 
lusa. Ainda no segundo andar encontrávamos as ‘’Pa-
lavras Cruzadas’’, oito totens-chamados de lanternas 
dedicados as influências das línguas e dos povos que 
contribuíram para formar o português do Brasil (frase 
retirada do site). No ‘’Beco das Palavras’’, uma sala 
de jogos para interagir com os visitantes, algumas me-
sas que permitiam que palavras fossem montadas. E 
por último no segundo andar; tínhamos a ‘’Memória’’, 
onde painéis contavam a história do prédio da Estação 
da Luz.
   No 3º e último andar, o ‘’Idiomaterno’’, um audi-
tório, um filme que contava toda a origem da língua 
humana e especificamente do português do Brasil. A 
‘’Praça da Língua’’, um planetário da língua. Imagens 
e áudios escolhidos por José Miguel Wisnik e Arthur 
Nestrovski. Era o destaque do passeio, era utilizada a 
tecnologia para projetar imagens e palavras nas pare-
des e teto, textos dos maiores escritores como: Macha-
do de Assis, Oswald de Andrade e Gonçalves Dias.
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Cantores e atores narravam os textos, Chico Buarque, Zé-
lia Duncan, Matehus Nachtergaele e Gero Camilo, entre 
outros.
   Além das exposições temporárias, o museu apresentava 
cursos, debates, palestras e outras atrações. Cora Corali-
na, Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, entre outros foram 
homenageados com exposições no museu. Além das ex-
posições temporárias, o museu apresentava cursos, deba-
tes, palestras e outras atrações. Cora Coralina, Guimarães 
Rosa, Fernando Pessoa, entre outros foram homenagea-
dos com exposições no museu.
   O museu recebeu 12 prêmios de 2006 até 2015. Seus 
prêmios foram:
   2006 – Destaques do Ano SMACNA (sistema de Re-
frigeração), Prêmio Pritzer para Paulo Mendes da Rocha 
(considerado o ‘’Prêmio Nobel da Arquitetura’’). Antes 
dele, Niemeyer era o único brasileiro que havia sido pre-
miado, Prêmio da Fundação Luso-Brasileira, na categoria 
Cultura e Ciência, Troféu / Homenagem do Departamento 
de Museus e Centros Culturais do Iphan, por sua contri-
buição à museologia brasileira, Diploma de reconheci-
mento da Unesco como melhor projeto na área de Comu-
nicação e Informação. 

   2007 Prêmio Novidade do Ano – Guia Brasil Quatro 
Rodas, Lighting Awards – Internacional Associantion of 
Lighiting Designers de Nova York (melhor projeto de ilu-
minação). 2011 1º Lugar do Prêmio Darcy Ribeiro, con-

cebido a projetos de educação patrimonial (Den-
go) pelo IBRAM – Ministério da Cultura.   
   2012 Prêmio O Melhor do Brasil, na categoria 
Museu, concedido pela Revista Viagem e Turis-
mo (voto dos leitores).
   2013 Prêmio ‘’Melhor Escolha de Atração 
Cultural’’, ‘’Traveller’s Choice 2013’’, da Re-
vista .TripAdvisor
 2014 Certificado de Excelência Trip Advisor e 
eleito, no site, como um dos melhores museus 
do Brasil e da América do Sul.
   2014 3º Lugar no V Prêmio Ibero-Americano 
de Educação e Museus, pela Estação Educativo 
– Plataforma na WEB do Núcleo Educativo.
   Há grandes expectativas dos moradores de 
São Paulo e dos demais estados do Brasil, para 
quando o museu voltar a funcionar. Muitos não 
tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas isso 
mudará no segundo semestre de 2019. Até lá tor-
cemos para que tudo dê certo.
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Valorize suas ideias

TEXTO: Raphael Padrão FOTO: André Nakajima

 É domingo, já são dez para às seis 
da noite – uma hora antes do início 
de sua peça 1 Milhão de Anos em 1 
Hora – quando Bruno Motta abre a 
porta dos fundos do Teatro Morum-
biShopping, em São Paulo, e nos 
recebe para uma conversa. Temos 
exatamente uma hora para realizar 
a entrevista, o mesmo intervalo de 
tempo que, utilizando suas piadas 
e expressões corporais, Bruno con-
segue contar, em sua peça, a his-
tória do mundo. Enquanto se arru-
ma para subir ao palco, Bruno nos 
conta detalhes sobre como foi seu 
início, propriamente dito, na comé-
dia; como é seu processo criativo; 
e a opinião (de quem já faz comu-
nicação há um bom tempo) sobre 
o fim da TV com a Era da Internet.

Como foi o seu início na comé-
dia? E o que você fazia antes?
Nunca fiz outra coisa, só fiz isso. 
Desde criança, eu fazia teatro, pro-
dução, fazia os eventos do colégio. 
Sempre fiz comédia. Então, é um 
caso curioso de pessoa que nun-
ca fez outra coisa. Desde crian-
ça eu já brincava de fazer isso.

Uma coisa que já vimos em outras 
entrevistas você comentar sobre 
é que você gosta de, quando entra 
no palco, sentir o publico, brin-
car com a plateia. Você molda seu 
texto conforme sente a plateia?
Gosto de tirar uma temperatura... 
que plateia é aquela? Muito humo-
rista não faz isso e acaba fazendo o 
texto pras pessoas erradas, sabe? O 
texto errado, na temperatura erra-
da, pras pessoas erradas. Acho que 
eu posso mudar sim, o texto plane-
jado, mas eu também posso mexer 
naquele texto,  sabe? Fazer ele ficar 
mais quentinho, mais rápido, mais 
devagar, mais lento, ir direto pras 
piadas, fazer as piadas que eu faço 
menos que estão ali dentro, des-
dobrar ele mais, porque tá renden-
do, ou cortar e ir direto pro final.

Indiferente de o público va-
riar, você nunca usa pala-
vrões no seu texto, não re-
corre a isto. Por que você 
decidiu seguir por esse caminho?
Porque eu não falo mesmo, então 
não faz parte da criação da piada. 
É um pouco da minha família, um 

pouco dos meus amigos e do jeito 
que eu falo. Assim, não tem mes-
mo, eu não falo. E, aí, permite você 
enxergar além. Muita gente utiliza 
palavrão e não percebe que ali não 
tem uma piada.  Tem só um palavrão.

Você acredita que é uma muleta 
que alguns humoristas usam?
Muitos casos usam. Posso dizer, 
com tranquilidade, que não sou 
nem um pouco contra. Eu não falo, 
não sou nem um pouco contra fala-
rem, mas eu posso te garantir que 
60 por cento dos casos, sem olhar, 
não precisa de nenhum desses, é só 
nada... é só pra xingar, não é nada. 
Tem uns casos que não é a piada 
mesmo e tem uns casos que a pes-
soa troca a piada por um palavrão. 
Então, a pessoa não tem uma pia-
da,  tem um palavrão. Muitas ve-
zes eu falo pro comediante “tira 
esse palavrão, você ainda tem sua 
piada?” “ah, mas eu não tenho a 
piada” “então você não tinha essa 
piada antes”. Se você tira o pala-
vrão e não tem mais graça, você 
não tinha a sua piada antes. Se 
você falar “ah, eu tiro o palavrão,

Pegar lápis, papel e escrever um texto, seja ele publicitário ou voltado ao 
humor, não costuma ser tarefa fácil para muitas pessoas. Bruno Motta, que 

se divide como improvisador, ator de teatro e roteirista do Conversa com 
Bial (exibido pela Rede Globo), acredita que a coisa toda é muito mais sim-
ples do que aparenta ser e ainda encontra tempo para escrever seus textos 
de stand up, nos quais, vale destacar, nunca apela para o uso de palavrões 

– como é bastante comum no meio stand up.
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têm que criar, pra resolver os problemas deles, en-
tão, às vezes, o fluxo de pensamento dessa pessoa 
está mais voltado pra uma outra linha, diferente do 
que o que a gente chama, classicamente, de criati-
vidade, essa criatividade do humor, da redação, 
da publicidade. Mas eu acho que dá pra treinar 
uma pessoa pra ser mais criativa. Agora, se depois 
de um tempo, se esse resultado, esse mais criati-
vo, serve para “ah, agora essa pessoa pode até fa-
zer publicidade e humor”, eu não acredito nisso.

Para esse pessoal de comunicação que está 
vindo agora pro mercado, tanto publicitá-
rios como jornalistas, entre outros, você, que 
está numa área de comunicação, lidando dire-
tamente com o público, tem algum conselho?
Mudou tanta coisa. Não sei. Ao mesmo tempo que 
tem muita mídia nova, maneiras novas, e vão apare-
cer mais, é legal tá ligado sempre pra ser um dos pri-
meiros a perceber aquela... nem tem nome, não tem 
nem como eu dar, não é nem meio de comunicação, 
nem ferramenta... pode ser tanta coisa. Mas, assim, 
ao mesmo tempo, não desmerecer o antigo, por-
que as coisas vão encontrando o caminho delas. Eu 
vejo muitas dessas webcelebridades se desfazendo 
um pouco das mídias antigas, e, aí, a situação muda 
e ele precisa da mídia antiga e não dá mais tempo.

Acha que essa questão de se desfazer tem relação

tem menos graça” ok, você tinha uma piada e o 
palavrão deu uma melhoradinha. Mas ainda tem a 
piada? Não. Então, você não tinha. Te obriga a pen-
sar um pouco mais no que que é a piada mesmo.

Uma coisa que acontece pra muitas pes-
soas que estão na publicidade, e pra mui-
tas outras que mexem com criação, é o 
bloqueio criativo. Você sofre com isso?
Não, isso é bobagem. É só escrever. Bloqueio cria-
tivo geralmente é ficar julgando o que você tá es-
crevendo. Não tem essa pessoa que não consegue 
criar nada. Tem essa pessoa que acha que o que 
ela tá criando não serve. Então, não existe isso, é 
só fazer. Todo tratamento de bloqueio criativo 
de escritor é na busca só de destravar o limitador 
dele que, assim, ele, na verdade, tem a ideia, mas 
ele acha que não é aquilo e aí ele não escreve.

Você acha que criatividade tem um vín-
culo muito próximo com se alimentar de 
informação? Então, quanto mais, por 
exemplo, você lê, mais criativo você é?
Acho que não é obrigatório. Assim, quanto mais você 
lê... eu tenho que ler... Mas está vinculado à qualidade 
da informação que você recebe. E informação pode 
ser o que a plateia te dá na hora. Entra informação, sai 
material. Então, assim, não precisa necessariamente 
informação ser ler jornal. Pode ser sair na rua, ver o 
que está acontecendo, as coisas que as pessoas es-
tão fazendo, entendeu? Atualizado não quer dizer ler 
notícias. Também pode querer ler, mas vai depender 
de como você cria o seu material. Qual a qualidade 
do material que você cria. Você pode ler não só notí-
cias, ler ficção, ler biografia, ou fazer muita coisa na 
vida, sair muito, viajar, conhecer lugares, ou sair na 
cidade, fazer muitas coisas, tudo isso é informação.

Você acredita que pessoas não-criativas possam se 
tornar criativas? Criatividade é treino, portanto?
Eu acho que uma pessoa que tem zero criatividade a 
gente pode melhorar. Tem bastante ferramenta, tem 
bastante curso, justamente pra – essa é a palavra – des-
bloquear. Não porque existe o bloqueio, mas é por-
que tem alguma coisa que essa pessoa faz que o fluxo 
existe e a pessoa tá parando o fluxo de criação. Mas a 
gente sabe que têm pessoas que são de uma natureza 
e outras pessoas de outra natureza, então, eu não acho 
que todo mundo possa ser comediante, todo mundo 
possa ser publicitário todo mundo possa ser criati-
vo. Eu acho que contadores e engenheiros também
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com a internet e a televisão? Com 
tanta gente falando que a internet 
tá tomando o lugar da televisão...
Não, não. Não vai tomar o lugar e 
é impossível isso acontecer. Elas 
são coisas diferentes.  A internet 
não vai transmitir uma cerimônia. 
A internet não vai fazer jornalis-
mo, porque você precisa pagar re-
pórter pra apurar, fazer jornalismo 
investigativo, a internet não vai 
fazer isso. A internet vai dar a in-
formação mais rápida, mas dar a 
informação mais rápida não quer 
dizer que é uma informação apro-
fundada de qualidade. Análise, 
apuração, investigação, vai conti-
nuar com a tv, entende? A internet 
não vai fazer prestação de serviço, 
porque pra que que o cara vai fa-
zer prestação de serviço na inter-
net? Então, no jornalismo tem esse 
tempo, assim, do serviço, e isso 
vai ficar com a tv, porque é a úni-
ca que vai conseguir diluir o custo 
da prestação de serviço, que é im-
portante. E pra você diluir presta-
ção de serviço em jornalismo, ou 
mesmo as outras coisas que a gente 
falou, tem que ter entretenimento 
também, porque também não tem 
só prestação de serviço, então, as-

sim, a tv vai ter um lugar desse en-
tretenimento pra poder diluir essas 
outras coisas. E esse entretenimen-
to que a tv faz é um entretenimen-
to de alto custo. Então a gente vê, 
vamos considerar que Netflix seja 
internet, então, assim, ok, o Netflix 
consegue produzir uma série que 
um youtuber não consegue, mas 
a tv ainda consegue produzir uma 
série que o Netflix não consegue. 
A tv ainda consegue, por causa da 
dinâmica de televisão, por exem-
plo, a dinâmica semanal de tv, ela 
implica na produção de um con-
teúdo, de uma certa maneira, que 
a produção da Netflix, que é uma 
temporada, junta episódios de uma 
vez só, o formato do conteúdo é 
outro, então, assim, a Netflix ainda 
não fez uma série de comedia com 
100 episódios. É a tv, ainda. Seja 
The Big Bang Theory, Two and a 
Half men, Friends ou, no Brasil 
mesmo, a produção de A Grande 
Família. Tem uma dinâmica de te-
levisão, que inclusive, atualmen-
te, a televisão ainda absorveu um 
pouco do cinema, tem uma troca 
de artistas, produtores, diretores do 
cinema que vieram fazer series na 
televisão que a... nesse momento 

eu vou falar só a Netflix, porque 
só a Netflix tá fazendo mesmo...  a 
Netflix tá tentando absorver esses 
talentos, aí outras concorrentes da 
Netflix também tão tentando, pra 
criar uma nova dinâmica de pro-
dução, mas, ainda assim, cada um 
tem um lugar nesse momento. Tem 
o investimento, diminuição de cus-
to, mas, assim, também tem a dinâ-
mica de produção, o meio e a men-
sagem, McLuhan, então assim, é 
isso, assim, o jeito com que a tv 
produz uma serie que realmente é 
semanal e o jeito com que o Netflix 
produz uma série de 12 episódios 
que você assistir semanal ou diá-
rio, reflete diretamente na qualida-
de e na dinâmica de produção da-
quele conteúdo audiovisual. Tem 
um jeito, hoje, se você assistir, se 
você é público do Netflix e conse-
gue assistir várias series da Netflix, 
você vê que tem uma dinâmica 
que reflete na criação do conteú-
do que é muito parecido. É muito 
parecido, sabe? E é muito diferen-
te de televisão. Cada lugar vai ter 
o seu lugar aí. Nesse momento tá 
diferente. Então assim, ainda acho 
que vai ter o seu lugar. Cada lugar 
vai continuar tendo o seu lugar.
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