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Laboratório
da revolução
Media Lab da ESPM pesquisa
impacto da cultura digital na
publicidade, no jornalismo e
na indústria do entretenimento
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Os antigos cursos de
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i disci- informaçãoemeioseramescastuma
u
sos e tinham formatos muito
cação Social tinham
A
plinadecomunicaçãocompara- claros.Alguém concebehoje arda. Em apenas um semestre, o
aluno estudava como se escrevia para jornal, televisão ou rádio, nos velhos tempos em que
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ranjos tão estanques?
Oexemploacimaéusadopelo professor da ESPM Vinícius
Pereira para explicar os moti-

vos que levaram a escola a criar
o Media Lab, dirigido por ele.
Comotsunamidarevoluçãodigital, linguagem é tudo, mas a
comunicação comparada sumiu dos currículos. Uma das
causas é a multiplicidade de

meios, porque não é em um semestre que alguém vai aprender a formatar conteúdos para
jornais, sites, tablets e smartphones. Mas há outra: ninguém
ainda sabe direito como são e
até onde podem chegar essas
novas linguagens. A impressão
que se tem é a de que estamos
sempre correndo atrás da última inovação.
Naépocaemqueuminfográfico, por exemplo, deixa de ser
um suporte à informação para
se tornar a própria informação,
faz mais sentido pesquisar, formar gente capaz de refletir sobre o novo cenário, catalogar
experiências inovadoras e trabalhar em conjunto com indústrias mais diretamente afetadas pelo tsunami – como as do
entretenimento, da publicidade e do jornalismo. É esse o objetivo do ESPM Media Lab, que
se divide em sete áreas, dedicadas a temas como novas linguagens,expressõesvisuaisesonoras, comunicação multissenso-
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conecto à web e
acoplo a um
projetor, ele vira
outra coisa.”
Vinícius Pereira,
professor da ESPM e
diretor do Media Lab

Estudar na Rio Branco e´ assim: na˜o e´ fa´cil. Mais do que
simplesmente aprender, voceˆ tera´ que aprender a pensar, a
questionar, a se questionar. Decida o que voceˆ quer ser e o que
espera de uma faculdade.
E depois conhec¸a as Faculdades Integradas Rio Branco.
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LUGAR: Sistemas de Informac¸a˜o e Editorac¸a˜o Design Editorial
LUGAR: Relac¸o˜es Internacionais
LUGAR: Ra´dio e TV
LUGAR: Pedagogia e Relac¸o˜es Pu´blicas - 6 LUGAR: Administrac¸a˜o

Pedagogia
Administrac¸a˜o, Editorac¸a˜o Produc¸a˜o Editorial , Jornalismo,
Publicidade e Propaganda, Ra´dio e TV, Relac¸o˜es Internacionais
e Sistemas de Informac¸a˜o.
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Telas. No núcleo decomunica-

ção multissensorial, por exemplo, o Media Lab está investigando os impactos das telas
sensíveis a toque na comunicação.Emboraaindaprovoquearrepios em algumas pessoas da
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REPRODUÇÃO

rial e mídias sociais.
“Tudo hoje é muito mais
complexo e você começa a ver a
emergência de novas linguagens. Quando está produzindo
conteúdo para um portal, existeuma linguagem para site, que
é pensado como um suporte,
comvisualidadeegramáticaespecíficas. Quando vai para o celular, isto já muda completamente. E tem os tablets aí no
meio”, diz Vinícius. Quer adicionar mais complexidade a esse quadro? “Hoje nem podemosfalar em diferentesmídias,
na verdade. Prefiro usar a expressão arranjos midiáticos.
Posso pegar um tablet, conectar à web, acoplar a um projetor
e aí ele vira outra coisa.”

do leitura a papel, a facilidade
com que crianças pequenas
usamtabletsmostraquemalarranhamos a superfície de mudanças muito mais profundas.
“Com a cultura táctil de hoje, a
gente tem uma gramática da informação que não pode se pau-
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tar só na visualidade. Se a tela é
tocada pelo dedo, e não pela
pontinha do mouse, tem de haver uma distância muito maior
entre as teclas, por exemplo”,
diz Vinícius.
O Media Lab também foi
concebido como um espaço de
formação de estudantes. Aluno
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do mestrado em Marketing da
ESPM, Ederson Manoel, de 26
anos, faz parte do laboratório
há apenas duas semanas, mas já
se integrou a quatro núcleos.
“Eu me interessei porque é
um espaço de experimentação
denovas linguagens e formatos
de comunicação”, diz Ederson,
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De olho
no furacão.
Projeto
também
vai servir
como
observatório
global de
inovações

que trabalha como social media em uma agência de comunicação especializada. “Estamos
mapeando os principais cases
na área de mídias sociais, criar
um top 100 de melhores práticas e depois formatá-lo em um
produto final.” / LUIS LIMA,
ESPECIAL PARA O ESTADO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 out. 2012, Caderno Edu, p. 20-21.

Vestibular
ESPM 2013
Venha estudar na escola reconhecida como uma das melhores
em comunicação, marketing e gestão do País.

Inscrições: até 9/11
Prova: 11/11

Saiba mais: espm.br/vestibular
Administração
Design
Jornalismo
Publicidade e Propaganda
Relações Internacionais

QUANDO VOCÊ DESCOBRE,
COMEÇA A ACONTECER.

