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PREFÁCIO
UM LIVRO SÔBRE TELEVISÃO
Conheci Theresa Catharina depois que passei a dirigir o Departamento de Extensão Cultural da U. F.
Pe., e, ela, a Rádio Universitária: estas duas repartições funcionam juntas, nas mesmas dependências
da Reitoria, sendo que a Rádio já foi uma Divisão do DEC. Hoje, é autônoma, motivo pelo qual não
tive o prazer e a honra de trabalhar com Theresa Catharina. Apesar disso, porém, as ligações entre o
DEC e a Rádio continuam, porque temos, ainda, muitas áreas de trabalho relacionadas. A Música é
uma delas, e várias vêzes eu tenho aparecido na Rádio, para importunar a Diretora e seus auxiliares
com fitas e gravações do Seminário de Criação e Interpretação Musical Nordestina que o DEC
promove.
Nunca eu poderia supor, porém, que aquela môça discreta, cortês e modesta, sempre com um ar de
quem teme ser pesada aos outros, fôsse uma mestra em Teoria das Comunicações. E, mais do que
isso, que aliasse sua capacidade administrativa ao dom de escrever.
Sim, porque Theresa Catharina de Góes Campos estréia êste ano como escritora. E, fato raro entre os
escritores que começam, êste seu segundo livro sai quase imediatamente depois do primeiro, editado
no Rio, com distribuição nacional.
Passei a vista no primeiro, uma espécie de apanhado geral, de visão o quanto possível completa do
campo das comunicações. Para ser absolutamente franco, eu me sentiria menos constrangido
prefaciando o primeiro, do que escrevendo estas linhas mal-arrumadas sôbre o segundo. Entende-se:
o primeiro, sendo mais geral, tem muitos assuntos que me deixariam mais seguro inclusive o Teatro.
Já quanto a êste, todo mundo que me conhece sabe da pouca simpatia que tenho pela Televisão. Aliás,
expliquei a Theresa Catharina a dificuldade em que me encontrava, por causa disso. Ela, porém,
demonstrando grande poder de compreensão, autorizou-me a fazer o prefácio como entendesse.
Disse-me, inclusive, que eu desse um depoimento sôbre os motivos de minha pouca simpatia, porque
isso poderia servir de ponto de partida para reflexões e estudos. Então concordei e passo a expôr tudo,
do modo que me é possível.
Em primeiro lugar, quero esclarecer que não faço essa declaração por mania de ser diferente ou
original. Também não a faço num sentida de desrespeito ou desaprêço por aquêles que dedicam à
Televisão, com honestidade, o melhor de suas vidas e de seu trabalho. O problema é muito mais
complexo. Minha antipatia vem de outras causas. A primeira, talvez seja a sensação de impaciência e
frustração que experimento vendo mal usado e desperdiçado aquilo que tem tanta fôrça, tanto poder
de persuadir e influenciar para a Cultura verdadeira. Depois, vem do ar de empáfia com que os
figurões, os "grandes mentirosos" da Televisão, se arvoram em árbitros do gôsto, atribuindo ao Povo
(que está sendo deformado, por êles, aos poucos) suas próprias opiniões suas próprias deformações.
Tenho um amigo que, a êsse respeito, vive se rebelando contra a célebre frase-feita de que "macaco é
doido por banana". Ele retruca, indignado: "Como é que podem saber disso, se só dão banana ao
macaco? O macaco está faminto, dão-lhe uma banana, êle a come com avidez e as pessoas dizem:
Como êle gosta de banana!" “Macaco, como todo mundo, gosta é de comida." E meu amigo conclui.
"Dêem um rosbife ao macaco, que nunca mais êle come banana satisfeito". Coisa semelhante fazem
os figurões da Televisão com o Povo. A necessidade de consumo de Arte é evidente em qualquer ser
humano. A Televisão só oferece ao Povo as guitarras inglêsas ou as bananas e abacaxis tropicalistas,
tomando todo o cuidado para evitar que o Povo tome contacto com os verdadeiros artistas brasileiros.
Aliás, a crise é mais ampla e atinge até todo o campo da Arte erudita. Já que estamos falando de

Música, há tôda uma propaganda, todo um espírito dirigido no sentido de fazer a Música brasileira
adotar os processos, os cacoêtes e os becos-sem-saída da Música européia e norte-americana. Mas
não vou tão longe. Fiquemos no campo da Música popular, para facilitar a discussão. Como é que se
explica o boicote sistemático que a Televisão brasileira executou com Ataulfo Alves? Nunca Ataulfo
Alves teve um programa só para êle, nunca teve uma propaganda sistemática e continua.
Por que? Porque êle "não fazia parte do jôgo", da farsa gigantesca da "coligação dos prestígios".
Depois que êle morreu, prestaram-lhe "comovidas homenagens" e, com um suspiro de alivio,
sentiram-se mais seguros e confiantes, porque a Onça Preta tinha morrido e não arrasaria mais
nenhum ídolo de pés de barro (...). Sim, porque o perigo que os verdadeiros artistas oferecem é êsse.
Os figurões organizam a farsa, os prestígios dos valores importados, arranjam um patrocinador
poderoso que também faça parte do jôgo e então começam a impor a falsificação ao Povo. Aquilo
surte efeito durante algum tempo, porque o Povo quer ouvir música, e como só aparece aquela,
consome aquela mesma. Mas um dia, quando os promotores da farsa menos esperam, lá um artista
verdadeiro rompe uma barreira, e os ídolos desmoronam. Os promotores correm, para esconder o fato
e reparar os estragos, mas é tarde: e lá se vão, num só momento, cinco anos de esforços para derrubar
a verdadeira Cultura brasileira. Foi o que aconteceu com Ataulfo Alves no último Festival em que êle
tomou parte. Acusado de "quadrado", de "ultrapassado", de "reacionário", em dois minutos engoliu
tudo quanto foi de cabeludo, de guitarra e de tropicalismo que apareceu por lá naquela noite o que fêz
com o samba "Quis você pra meu amor, mas você não me entendeu", etc...
"Bem", perguntarão, "e qual é a solução?" Respondo: isso compete às pessoas como Theresa
Catharina de Góes Campos. Seu livro será, daqui por diante, uma obra de consulta indispensável, não
só para os técnicos como para fixar rumos teóricos àqueles que pretendam fazer da Televisão alguma
coisa de sério e honesto. Para isto, são de importância capital pelo menos duas partes: a que ela
escreveu sôbre "A TV a serviço da Comunidade" e a outra sôbre "O Teatro na TV". Theresa
Catharina incluiu também um capitulo que trata do patrocinador de TV, explicando como êle atua e
influencia do mesmo modo que ela fêz sôbre o Diretor de TV e o Produtor. Porque um país que está
procurando se construir, como o Brasil, não pode deixar que sua Cultura seja ameaçada e degradada a
cada instante, entre outras coisas pelos produtos falsificados e importados que, por fôrça de
instrumentos de comunicação poderosos como a TV, são impostos à fôrça ao gôsto do Povo. O Povo
protesta desligando os receptores, o que só não se diz porque isso também "está fora do jôgo". Mas a
própria Theresa Catharina de Góes Campos me chamou a atenção para um fato significativo: nos
famosos "inquéritos de audiência e popularidade", a soma das cifras nunca dá 100%. Digamos que
sejam dois os canais de Televisão pesquisados. O vitorioso alcança 22% e o derrotado 21 %, enquanto
a mesma pesquisa aponta 16% para o terceiro canal. Onde estão os 41 % restantes? Eram televisores
desligados. O grande vitorioso é o "canal mudo e cego", através do qual o Povo protesta contra a
farsa.
Fora dai, cumpre-me destacar, no livro de Theresa Catharina, o "Dicionário Trilíngue" dos têrmos
mais comumente usados na Televisão. Creio que é o primeiro que se faz, assim, no Brasil. Êle, e o
livro todo, demonstram que o Govêrno deve intervir a sério nesse campo, no sentido de salvar,
resguardar e prestigiar a Cultura brasileira. Nesse momento, pessoas como Theresa Catharina de
Góes Campos e obras como êste livro são peças fundamentais, das quais nossa Pátria terá que lançar
mão, para não desperdiçar valores e para construir, aos poucos e em cada campo, a nossa grandeza.
Recife, 23 de maio de 1970
ARIANO SUASSUNA

1
A TV A SERVIÇO DA COMUNIDADE

A TV TEM NOS TORNADO MAIS HUMANOS?
À medida que os anos passam, aumentam os meios de comunicação de que dispomos, constituindo
um grande desafio para a nossa civilização utilizar êsse desenvolvimento no campo das
comunicações para diminuir a solidão humana, construindo um mundo de solidariedade. Para essa
tarefa, a TV é uma arma poderosa, uma fôrça de recursos inigualáveis. Mas, no Brasil, por exemplo:
Tem cumprido o seu papel? Educa ou deseduca? É positiva ou negativa? Tem elevado ou rebaixado o
nível de mentalidade de nosso povo? Tem contribuído para aumentar nossa capacidade de raciocínio,
de escolha, de análise, de compreensão, de interpretação dos fatos?
Essas questões deveriam interessar a todos, indistintamente ― telespectadores e homens de TV. Aos
primeiros, porque precisam ter consciência do muito que a televisão pode fazer, pelos indivíduos e
pela comunidade em geral. A equipe de uma estação de TV, porque deveria compreender a grande
responsabilidade que pesa sôbre os seus ombros, procurando dar um alto valor positivo ao seu
trabalho, que resultará na programação oferecida à coletividade.
Tôdas aquelas perguntas merecem reflexão, bem como exigem uma tomada de atitude.
Afinal, a TV tem nos tornado mais humanos, mais justos, mais conscientes, mais sensíveis à beleza, à
verdade, ao amor?
QUANDO A TV PREJUDICA O TELESPECTADOR INFANTIL
A necessidade de conhecer as conseqüências da programação de TV sôbre o telespectador ainda é
maior quando consideramos as crianças. Em muitas famílias, o aparêlho de TV funciona como
"babá", deixando mais livres os pais, que se sentem satisfeitos ao ver seus filhos quietos, na sala ou no
quarto, assistindo aos desenhos animados. Entretanto, o grande perigo reside no fato dessa "ama-sêca
eletrônica" não zelar pela educação infantil, liberando programas que, em sua maioria, se destinam a
adultos e adolescentes. Quando ficam inteiramente entregues aos cuidados da TV, as crianças tomam
contacto com inúmeros programas contra-indicados à sua idade; ficam excitadas; constatam
realidades que não compreendem e, por isso, adquirem noções erradas ou são como que
traumatizadas (embora êsses traumas passem desapercebidos a um exame superficial); sofrem
influências negativas poderosas, sem estarem preparadas para reagir positivamente; vão dormir tarde
demais; deixam de estudar, de ler, de passear, de conversar; relegam a segundo plano as brincadeiras
com os amiguinhos.
Em artigo intitulado “A Criança na Era Cósmica", Pedro Bloch comentou: “A televisão traz o mundo
para dentro do lar antes da criança estar apta a conhecer o próprio lar, quanto mais o mundo e todos os
espantos e horrores, angústias condensadas no vídeo. Sua falta de segurança e amor, muitas vêzes, faz
com que se atenha aos heróis super-humanos com os quais procura se identificar para vencer sua
impotência e fragilidade. Tem um arquivo de palavras que não entende bem, e seu mundo interior é
atrofiado pelos "slogans" do que ouve e a que assiste".
Os pais que compreendem o valor da televisão e têm sempre em mente as suas possíveis
conseqüências, procuram sentar-se junto a seus filhos e assistir aos programas com êles, de vez em
quando, criticando e debatendo o tema apresentado, as personagens, valorizando determinado
diálogo, rebatendo uma versão falsa ou deturpada das coisas. Em uma família assim, haverá uma
espécie de regulamento para o uso do receptor de TV, de modo que esteja a serviço da educação.
A TV E A DELINQÜÊNCIA
Nos últimos anos, verificou-se que a violência nos programas de TV norte-americanos aumentou de
maneira espantosa, enquanto as estatísticas relativas à delinqüência sofreram um aumento de quase

200% 1 A Comissão Nacional das Causas e da Prevenção da Violência, dos Estados Unidos chegou à
seguinte conclusão: "O que é verdade para a propaganda comercial, é verdade para os programas de
violências: de tão repetidos, terminam por criar usos e costumes."
Mesmo quando o sadismo apresentado em certos filmes e seriados não leva os espectadores a atos
violentos, deve ser condenado. Porque aos poucos, a crueldade que vemos todos os dias, com
requintes de imaginação, vai embotando a nossa sensibilidade. A morte de um ser humano, que seria
motivo para sentimentos de tristeza e revolta, desperta somente indiferença, diverte. Perguntamos,
então, com Eve Merriam, em artigo que escreveu para o "Ladies Home Journal", dos Estados Unidos:
"Que acontecerá a uma geração de crianças educadas com a idéia de que a violência é uma forma de
divertimento? Não sabemos responder, porque as crianças de hoje são cobaias."
A TV E A DESAGREGAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
Quando a televisão se transforma no único centro de interêsse, os membros da família não mais se
reúnem para gozar, juntos, o tempo livre de que dispõem, mas para que possam assistir aos programas
preferidos. O marido chega do trabalho e mal é cumprimentado; come sozinho, porque a mulher está
na sala, prêsa ao enrêdo da novela. Se quiser ficar perto da espôsa, tem que apanhar o seu prato e se
acomodar na sala. A culpada dessa desagregação familiar não é, porém, a televisão ― são os
telespectadores que, ao invés de transformá-la em traço de união, em instrumento de humanização,
adotam a opinião errada de considerá-la suficiente, virando as costas para o seu próximo mais
próximo, abdicando dos momentos de intimidade, dos instantes de ternura com os seus.
As visitas chegam e saem, sem ter tido oportunidade de estabelecer uma troca de idéias, porque a
televisão estava e permaneceu ligada o tempo todo. Os bate-papos cordiais veêm-se substituídos
pelos programas os mais variados, acompanhados de começo ao fim, no mais rigoroso silêncio e
dentro do espírito de total alheamento para com aquêles que estão ao nosso lado.
A TV EM DOSES EXCESSIVAS
A TV como fixação, como obsessão, não deixa qualquer tempo livre para outros instrumentos de
cultura: livros, museus, exposições de arte, diálogo... Ao invés de distrair ou relaxar, provoca o
cansaço, enerva. Esgota, tanto crianças como adolescentes e adultos. Cansa a vista, rouba horas de
sono preciosas, escraviza-nos. Assistir à programação de TV durante horas e horas, sem exercer
qualquer critério de escolha, sem reflexão ou atitude critica, de maneira exclusivista, leva à limitação
dos horizontes pessoais e culturais do telespectador, bem como ao pensamento estereotipado. O
telespectador que ingere doses maciças diárias de programas de TV fica com uma visão parcial do
mundo, porque não busca outras fontes de conhecimento.
A TV E A VISÃO DE SEXO
Quando os pais e educadores se descuidam, omitindo-se nas questões relativas ao sexo, e deixando
totalmente livre o acesso à TV, os telespectadores adolescentes e jovens em geral tomam
conhecimento, apenas, da vulgarização sexual. Nas caricaturas dos programas humorísticos, nos
dramas, nos espetáculos de variedades, que pela sua própria natureza apresentam rápidas e
superficiais visões sôbre o instinto sexual, êles complementam a sua ignorância sôbre o assunto, ou os
seus conceitos deturpados, adquiridos nos mais diversos lugares, embora raramente onde deveriam
fazê-lo. Na sociedade em que vivemos, eivada de propaganda e divertimentos onde o sexo é usado,
em tôdas as suas nuanças, para atrair a atenção do público e provocar a venda de produtos, a TV
também participa dessa tendência. Faltando uma orientação segura, uma palavra amiga que aponte a
beleza e o sublime do sexo, ocorrerá a desvalorização do mesmo, antagônicamente provocada pela
super-valorização. Inclusive os adultos serão atingidos, recebendo uma carga excessiva de apelos
sexuais, quando a programação não está orientada visando à realização integral de ser humano.

A VERDADE NA TV
A verdade apresentada isoladamente, sêca, às vêzes perde as suas características de realidade porque
não mostra ao público: os antecedentes e as conseqüências ou implicações do fato divulgado, quer
dizer, porque não se faz jornalismo interpretativo.
A TV, como todo meio de comunicação de massa, pode ser instrumento dos preconceitos raciais,
sociais, políticos e religiosos e, neste caso, também lesa a verdade. O sensacionalismo, o jornalismo
"amarelo", deturpam e adulteram os fatos, tornando-os uma anti-realidade.
Não se trata de estarmos advogando uma televisão sem opinião. O que devemos exigir é uma
sinceridade na busca e apresentação dos dados, uma intenção reta, objetivos elevados.
Não concordamos, isto sim, que a mensagem televisionada penetre nos lares, escolas e instituições
para, com má-fé, ludibriar os telespectadores.
A TV E A TÉCNICA
Para atingir seus objetivos, a TV dispõe de recursos próprios. O programa levado ao ar com a técnica
de TV, bem elaborado, bem apresentado, dotado do senso artístico e valor cultural, consegue atingir a
finalidade a que se propõe, mesmo que seja apenas divertir.
Classificam-se em dois tipos, os programas de TV: os de transmissão direta, conhecidos como "ao
vivo" (espetáculos de auditório; programas de estúdio; transmissões externas de jogos de futebol,
inauguração de uma exposição de pintura, etc.); e os programas gravados (filmes de reportagens ou
documentários sôbre os mais diversos assuntos; "slides"; filmes gravados; programas gravados em
"video-tape").
Na estação de TV, chama-se pelo nome genérico de "Técnica" ou "Contrôle" o conjunto de
instalações: cabina de sub-contrôle; cabina de locução; cabina de contrôle de iluminação; cabina de
som; mesa de suíte (ou diretor de TV). Na Sala de Sub-Contrôle, encontramos os monitôres:
monitôres de câmeras; monitor de câmera de filme; monitor das "prévias" (avisa qual será a próxima
imagem); monitor da imagem que está no ar; monitor do vídeo (regula a imagem).
O aparelhamento da TV-Cultura de São Paulo, Canal 2, poderá operar a côres no futuro. De suas 8
câmeras, 5 funcionarão nos estúdios e 3 na unidade móvel. As câmeras são de fabricação inglêsa,
MARCONI, tipo Mark-5, tôdas transistorizadas; não têm tôrre de lentes, como as antigas, e sim, uma
lente única. Para a gravação de programas, há 4 máquinas de vídeo-tape; uma delas dispõe de um
editor eletrônico, que torna possível montagens em fita, sem necessidade de corte físico. As três
máquinas de estúdio são as mais modernas da America Latina. A unidade externa apresenta tôdas as
características de uma área de operação nos estúdios de televisão. Possui três câmeras idênticas às dos
estúdios e uma mesa de corte com efeitos especiais. A parte de áudio é também "stereo" e o PQUE
permite a utilização desta unidade, na realização de programas para estações de freqüência modulada,
simultâneamente com a televisão.
Na Inglaterra, a MARCONI lançou no mercado um televisor portátil de pouco pêso, que grava no
local programas de treinamento em fábricas e escolas. São dois consolos portáteis: um, contendo o
equipamento do contrôle de som e imagem; o outro, os monitores e gravador de vídeo-tape, duas
câmeras e um monitor de exibição de 58 centímetros. De fácil manejo, pode ser transportado de um
lugar para outro, ser montado e desmontado em questão de minutos. Uma das unidades o consolo
miniaturizado do produtor pode ser dividida em três partes, para facilitar ainda mais o transporte, que
é feito num camioneta comum. Se houver necessidade, acrescenta-se ao equipamento câmeras
adicionais, devido ao seu sistema modular de construção.
A expressão "TV Educativa" deveria ser um pleonasmo. Entretanto, o conceito mais difundido de TV

Educativa parece associá-la exclusivamente a programas-aulas, à transmissão de cursos e
conferências. Nada mais falso ou parcial. O que torna uma estação educativa são os seus objetivos, e
não os tipos de programa que apresenta aos telespectadores. Uma TV-Educativa supõe uma
programação de alto nível ― técnico, profissional e cultural ― a serviço do homem e da comunidade;
supõe programas variados, desde os noticiários, as conferências científicas, os filmes documentários,
ao teatrinho de fantoches que tanto diverte a criançada. Considerando-se o profundo significado das
comunicações, sua influência e a necessidade de empregá-las para a construção de um mundo melhor,
tôda TV deveria ser educativa.
Cabe aos técnicos, produtores e artistas oferecerem ao público espetáculos atraentes, agradáveis,
afastando a idéia de que um programa de bom nível intelectual tem que ser igualmente "maçante".
No livro "Televisão Educativa", George Gordon afirmou: "...a televisão educativa, através dos seus
meios, pode tornar-se tão importante para a educação como o foi a invenção dos tipos móveis para a
produção de livros em massa." Observemos também que, na época em que vivemos, quando a técnica
e a ciência evoluem numa assombrosa rapidez, as informações contidas nos livros estão sempre em
atraso. Dai a posição informativa que assume a televisão, face ao pouco tempo que requer, para
documentar e apresentar o fato ao público.
A TV-Educativa, pelo fato de não colocar os interêsses comerciais acima dos valores culturais, não
deixa de exercer influência. Em geral, seus telespectadores podem ser considerados uma "elite" e,
como tal, influem na comunidade. A êsse respeito, George Gordon, em sua obra "Televisão
Educativa", cita a opinião de Wilbur Schramm: "Quanto mais poder pessoal tem um individuo, tanto
mais tende a ser adepto da televisão educativa... Portanto, há uma boa razão para se acreditar que a
audiência da televisão educativa contém uma proporção, além da habitual, de lideres influentes e de
opinião. Através dêles, as estações educativas podem estar distribuindo as suas informações e
exercendo sua influência muito além do circulo restrito dos seus espectadores." As principais criticas
formuladas à TV-Educativa referem-se à má qualidade dos programas como espetáculos; aos defeitos
na apresentação dos cursos, mesas-redondas e outros tipos de programação educativa. Não é verdade
que o telespectador rejeita um espetáculo de cunho sério; o que êle não aceita é um espetáculo
monótono, pouco atraente, mal ensaiado, quase improvisado. Apenas o conteúdo não determina a
qualidade da programação, principalmente quando se trata de um veiculo de comunicação
áudio-visual. A forma decide o êxito ou o fracasso. Numa aula televisionada, o
professor-apresentador não deve se limitar a discorrer sôbre o assunto; precisa recorrer à exposição
visualmente ilustrada. Utilizando auxílios visuais, como blocos móveis, diagramas, ilustrações no
quadro negro, "slides", filmes, símbolos variáveis em flanelógrafos, conseguirá explicar em menos
tempo e de modo mais eficiente a matéria de sua aula.
Colocando o telespectador numa posição privilegiada, dando-lhe o ângulo de visão própria a uma
pessoa que ocupasse a primeira fila de cadeiras numa demonstração, a televisão tem a
responsabilidade de oferecer o melhor, como entretenimento e informação.
A técnica enriquece a forma de apresentação da mensagem que se deseja transmitir à coletividade,
colocando à disposição do produtor: representações ao vivo ou retransmitidas de longe, montagens de
estúdio com efeitos e truques especiais, trechos de filmes, a gravação em fita magnética,
dramatizações, e até mesmo câmeras submarinas de televisão.
As câmeras deverão ser utilizadas para enriquecer a linguagem plástica dos cursos ministrados,
permitindo aproximações de diversos ângulos, grandes planos, e trabalhando com arte e flexibilidade,
ao acompanhar os materiais apresentados aos telespectadores.
As vantagens educativas do ensino direto pela televisão nos são citadas por Franklin Dunham, no
livro "Televisão Educativa":
"(1) sua capacidade de oferecer a cada membro de um grupo de alunos-telespectadores uma visão em

grande plano de demonstrações didáticas antes apenas possíveis à base do ensino particular ou
individual, como era o caso de dissecções de espécimens biológicos, e uso de uma régua de cálculo ou
a maneira de fazer casas de botões; (2) sua capacidade de levar aos alunos informações visuais de
outro modo impossível de serem mostradas, como, por exemplo, a interação das frentes de pressão de
ondas sonoras dentro de um sonofletor, ou a divisão de trabalho dentro de um formigueiro ou, ainda,
a visão microscópica de uma cultura de bactérias; e (3) sua capacidade, através da utilização de mais
de uma câmera, de mostrar, visualmente, as relações entre duas ou mais coisas diferentes que não são
aparentes quando apresentadas isoladamente, como pode ser feito através da superposição de mapas
ou figuras descrevendo as relações entre as indústrias de uma determinada região".
Em 1968, foram obtidas, na República Federal da Alemanha, com uma câmera de TV, imagens
coloridas do esôfago e do estômago humanos. Introduziu-se um cabo foto-condutor no estômago,
onde, com o auxilio de fibras de vidro, orientou a luz não exclusivamente em linha reta e transmitiu a
imagem a uma tela exterior nas côres fundamentais: vermelho, verde e azul. Empregou-se uma
câmera colorida da firma Siemens. O cabo foto-condutor possibilitou iludir-se a lei física, segundo a
qual a luz se propaga em linha reta. Se a luz fôr conduzida através de fibras de vidro, segue suas
espiras e, no fim, volta a sair. O aperfeiçoamento técnico da aparelhagem alargou o âmbito das
aplicações da televisão, de modo especial no campo da medicina moderna, que tem nas instalações
televisoras grandes auxiliares, muitas vêzes utilizadas para observação de operações, diagnose
através de raios-X, endoscopia, microscopia e radioterapia, bem como para a vigilância de doentes
graves ou recém-operados. A TV facilita o trabalho de professôres e estudantes nas clinicas
universitárias, ajuda médicos, pessoal clinico e pacientes.
A visão colorida constitui um dado valioso porque em muitos casos, o tecido doente só pode ser
reconhecido peja coloração. Com o cabo foto-condutor da firma Schott, em Mainz, 150 mil fibras de
vidro em feixe, cujas superfícies interiores são espelhadas, conduzem a luz em qualquer direção. O
cabo mede um metro de comprimento, é flexível; pode ser movido no estômago e leva luz fria em
quantidade suficiente ao interior do corpo, uma vez que a. lâmpada se acha na extremidade do cabo e
permite ao médico uma observação pormenorizada de tecido doente. Quando essa câmera de TV
colorida, que pesa somente 12 quilos, fôr ligada ao cabo foto-condutor, enviará a imagem nas três
côres fundamentais a dois controladores de transmissão. O cabo coaxial triplo da câmera, que liga
esta à central do impulso e do comando, pode atingir 300 metros, sendo possível conexionar 15
aparelhos comuns para televisão colorida. Com o auxilio de um projetor adequado, transmitem-se
imagens a grandes superfícies de tela. A excelente qualidade do colorido e a nitidez da imagem
receptada permitem condições de diagnose idênticas à da observação direta. Como qualquer outra
imagem televisionada, também esta pode ser gravada em filme ou vídeo-tape.
TIPOS DE ESTAÇÕES, CIRCUITOS E TRANSMISSÕES
As estações podem operar em faixas de freqüência muito alta ou de freqüência ultra-alta. Os têrmos
técnicos consagrados universalmente são "very high frequency ― VHF" e "ultra high frequency ―
UHF".
Há transmissões de circuito fechado e de circuito aberto. Chamam-se "transmissões de circuito
fechado" as que se dirigem a uma área definida e não podem ser captadas por aparelhos receptores
convencionais. Em geral, os sistemas de circuito fechado transmitem a programação por meio de
cabos coaxiais ou transmissores de baixa potência. Um outro recurso consiste em transmitir a imagem
por um cabo coaxial, e o som por um circuito separado (sistema paralelo de interfone).
Empregando-se um sistema de relés de microondas, pode-se impedir que as transmissões de circuito
fechado sejam captadas pelo aparêlho de TV comum; utilizando-se "sinais embaralhados", somente
aparelhos eletrônicamente modificados para os receber estarão aptos a "desembaralhar" os referidos
sinais. De acôrdo com George Gordon, o têrmo televisão de circuito fechado pode ser aplicado a
tudo, desde os mais simples dispositivos no campo da televisão (por exemplo, uma câmera industrial

ligada a um receptor convencional de televisão numa sala de aulas de Ciência, onde é empregada para
enfatizar as experiências realizadas pelo professor) até as complicadas transmissões de estúdio ou
mesmo a rêde completa de uma escola que rivaliza com as emissões das estações comerciais".
Os estabelecimentos educacionais podem usar a televisão de circuito fechado para uma transmissão
dentro de uma única sala de aula. Outra forma de utilização consiste nos sistemas interligados entre
escolas e dispositivos complexos que abrangem distritos escolares inteiros. Neste caso, os
departamentos de produção e os estúdios ficam localizados em determinados pontos ao longe do
circuito fechado.
Variam bastante as instalações. Há exemplos de circuito fechado que compreende apenas uma única
câmera de tipo industrial, ligada a um ou mais receptores próximos. Quanto ao circuito que serve a
inúmeros estabelecimentos de ensino, exige instalações mais complexas, com equipamento de
transmissão e recepção, câmeras profissionais, arquivo de filmes, além de um estúdio de produção
bem equipado. Êsse tipo de circuito é capaz de transmitir o seu sinal a uma dezena de salas de aula, no
prédio da escola. Ao mesmo tempo, dezenas de receptores, para melhorar a visão em certas salas,
fazem-se necessários, bem como se aconselha ter alguns aparelhos de reserva para as situações
imprevistas.
Para o circuito fechado, o equipamento vidicon oferece uma imagem satisfatória; entretanto, quando
há necessidade de uma imagem de características mais perfeitas, emprega-se uma câmera orthicon.
Para as transmissões de Biologia, Medicina e Química, por exemplo, deve ser utilizado equipamento
orthicon.
Dá-se o nome de transmissão de circuito aberto ao tipo convencional, em uma ou mais das
freqüências designadas para uma determinada área e que pode ser captada pelos receptores comuns
de televisão. Atinge um raio de cêrca de 80 quilômetros o alcance da transmissão de circuito aberto.
Êste alcance, porém, depende de vários fatôres, entre os quais se encontram: a potência e os contornos
geográficos. Se o sinal da transmissão de circuito aberto tiver de ser recebido em áreas que
ultrapassem 80 quilômetros, precisará ser amplificado ou retransmitido.
O TEMPO E OS SINAIS NA TV
Na transmissão de TV, o tempo constitui um fator não-secundário, tanto no que se refere aos
comerciais como aos espetáculos propriamente ditos.
Há programas de longa duração (de 90 a 120 minutos), de duração média (de 50 a 30 minutos) e de
curta duração (15 minutos).
Em televisão, não se admitem períodos de silêncio, ou "tempo morto". Os programas de debates são
organizados de modo a promoverem uma espécie de pingue-pongue intelectual, onde as respostas
sucedem imediatamente às perguntas. Uma pausa maior que 5 segundos, quer dizer, um período de 30
segundos de silêncio, numa transmissão de TV, torna-se insuportável para os telespectadores. Num
debate entre políticos, o tempo máximo de dois minutos e meio para cada resposta favorece o público,
pois obriga a quem fala expor seu pensamento de modo claro e sucinto. Talvez a resposta fôsse de
conteúdo mais profundo, se viesse depois de um período de reflexão ― entretanto, êsse tempo de
silêncio seria de caráter negativo, em termos de comunicação através da TV.
Em cada tipo de espetáculo, o tempo deve ser bem aproveitado. Um planejamento bem feito
determina os minutos a serem dedicados às diferentes partes do programa. Todavia, isso não significa
que, durante a realização do espetáculo, caso surja um elemento de interêsse inesperado, não se
dedique um pouco mais de tempo a essa parte, descontando-se o acréscimo em outras cenas, que
possam ser diminuídas ou ter um andamento mais rápido.
Cabe ao diretor do estúdio controlar e dar os sinais de tempo, durante a programação ao vivo. Da sala

de contrôle, o diretor de TV orientará o pessoal técnico que dêle depende. O produtor, ao escrever o
roteiro do espetáculo, coloca-o dentro dos limites do tempo de que dispõe ou deseja. Em alguns casos,
aumenta ou diminui a duração de certas cenas, para adaptá-las ao tempo do programa ou à
disponibilidade de horário da estação. O sonoplasta escolhe o trecho musical orientando-se, também,
pelos segundos em que deverá estar no ar. O apresentador recebe os seus convidados procurando dar,
a cada um, o tempo adequado de atenção, tendo sempre em mente a duração do espetáculo e a
orientação sôbre o tempo que o diretor de estúdio lhe fornece. Quando se tratar de uma transmissão
externa, o diretor de TV o avisará quando deve se apressar, ou demorar mais em uma descrição. O
câmera, igualmente, movimenta o seu instrumento de trabalho para a próxima tomada sem perder
tempo; ou, seguindo as instruções do diretor de TV, vai, lentamente, fazendo uma aproximação.
Enquanto isso, o operador do "boom" apressa-se para não perder o inicio da fala do segundo
entrevistado, logo que o primeiro terminou de responder à pergunta do repórter.
Enfim, televisão e tempo acham-se intimamente ligados, com inúmeras implicações e conseqüências
na programação oferecida ao público. Quando há coordenação, quando não ocorrem falhas no
sistema de comunicação entre todos os membros da equipe, os telespectadores nem chegam a
perceber a problemática. Entretanto, se a transmissão é bruscamente interrompida, para que entre o
programa seguinte, o público toma consciência de que o político ou o entrevistador falou demais,
esgotando o tempo. O resultado não poderia ser pior, pois o êrro fica patente e irreversível.
Os sinais de tempo que são dados a um artista sempre indicam quantos minutos ou segundos lhe
restam. Não se trata, portanto, do tempo que falta para o término do programa em si, vez que a parte
final dês te inclui alguns elementos, como o comercial de encerramento, títulos e música, levados ao
ar quando se encerra a participação do artista.
Os integrantes de um espetáculo recebem a orientação sôbre o tempo, em geral, por sinais manuais.
Em algumas estações, prefere-se utilizar cartões ou luzes coloridas. Nos programas de atualidades, o
microfone não fica escondido, desde que os telespectadores já o aceitaram, inclusive, como um
elemento real, bem como os fones nos ouvidos que o jornalista usa, comunicando-se com os seus
colegas e com a equipe técnica, de modo especial o diretor de TV.
As vêzes, a estação decide empregar um método direto e, ao invés da utilização de sinais, temos o
relógio colocado sôbre a mesa do locutor de noticiário, ou no suporte do monitor de estúdio, ou logo
abaixo das lentes da câmera de estúdio. Certos artistas, porém, mesmo que fiquem observando um
relógio, gostam que lhes sejam fornecidos sinais. Um outro método utilizado pelo diretor de TV
consiste em mandar baixar a música de fundo, quando chega o momento do executante terminar a sua
fala. Com esta "deixa", o artista encerra suas observações, com calma, e introduz o intervalo da
estação. De qualquer modo, procura-se sempre o meio que se mostrar mais eficiente e ao qual melhor
se adaptar o executante.
Nas ocasiões em que fôr inconveniente usar cartões ou outro tipo de comunicação gráfica, recorre-se
às luzes coloridas. Qualquer luz indica "no ar" ou "em atividade"; a ausência de luz significa "fora do
ar", "off". As luzes exteriores do estúdio são vermelhas, em sinal de advertência ou interdição de
entrada aos elementos estranhos à programação "no ar". As luzes que indicam a câmera em
funcionamento também são vermelhas (as "tally lights"). Observando qual a câmera "no ar", o
pessoal movimenta-se no estúdio evitando atravessar à sua frente. Quando as luzes vermelhas da
câmera se acendem, o artista começa a falar ou agir.
Segundo Rudy Brotz, uma estação de TV norte-americana colocou em uso um sistema de luzes
coloridas, terminando com a obrigação do diretor do estúdio de ter que avisar os executantes sôbre o
tempo para o encerramento do espetáculo. Empregou o verde para o sinal de "um minuto"; o amarelo,
côr tradicional para "espere", "aguarde", foi empregado para os "trinta segundos", reservando a luz
vermelha para "quinze segundos". Se o período de quinze segundos ia se esgotando, sem que o
apresentador concluísse as suas palavras, era paralisado por tôdas as três luzes, acesas de uma só vez,

seguidas pela ordem "corte".
PREPARAÇÃO DA EQUIPE DE UMA ESTAÇÃO DE TV
Existe a necessidade de cada membro da equipe de uma estação de TV dispor dos conhecimentos
requeridos para uma boa execução de suas funções. O iluminador poderá dar a uma determinada cena
um realce todo especial, se souber como utilizar os recursos de que dispõe. Por outro lado, o produtor
que não conhece a mecânica do "corte", arrisca-se a escrever um roteiro que dificulte ou empobreça a
seleção de imagens, ou então, simplesmente não utilize efeitos como a superposição, tela dividida,
etc.
O resultado final de qualquer programa de TV é fruto do trabalho de uma equipe. Esta, se não agir
como um todo, se não coordenar os esforços e movimentos, verá sua ação desperdiçada. É preciso
que a imagem apresentada ao telespectador represente o fruto das mãos de cada um de que depende.
Assim, o entrevistador não se constitui a pessoa mais importante, na apresentação de uma entrevista.
Para que o seu trabalho saia a contento, outros estão trabalhando, nas mais diversas funções: o suíte, o
operador de áudio, o diretor de estúdio, o operador do "boom", o iluminador, o cenarista, o técnico de
efeitos, para só citar alguns.
Para que a equipe de uma estação de TV tenha um bom nível profissional e de entrosamento, além de
preparo técnico faz-se necessária a prática. Quanto maior o número de transmissões externas, de
espetáculos "ao vivo", de realizações as mais diversas, maiores serão as possibilidades de oferecer um
espetáculo de gabarito. A sucessão de programas provoca, juntamente com o aparecimento de
problemas dos mais variados tipos, o encontro das soluções, o desabrochar das idéias, os momentos
de criação. O grande inimigo da produção está na ditadura dos vídeo-tapes de fora, os famosos
"enlatados", tão lucrativos financeiramente, mas com muitos aspectos negativos. Além de roubar
tempo que deveria ser dado a uma programação local, muitas vêzes o vídeo-tape não apresenta
qualquer interêsse, nem atende às reivindicações da comunidade. O motivo para se oferecer ao
telespectador programas em vídeo-tape deve ser o valor em si de espetáculo, nunca a sua utilização
como um mero "tapa-buraco". Mesmo quando a emissora puder lançar grande número de
"vídeo-tapes", será preciso considerar a importância de formar uma equipe realizadora de programas
locais.
O FILME NA TV
Empregando recursos próprios do cinema, os filmes podem significar um enriquecimento para a
programação normal de uma estação de TV. Formando um programa à parte, com seriados ou
películas independentes, proporcionam cinema ao telespectador, oferecendo-lhe paisagens e ações
que somente a filmagem tornou possível apresentar naquêle horário. Inseridos num programa comum
"ao vivo", a titulo de ilustração; utilizados num comercial; apresentados no noticiário; fazendo parte
de peças teatrais, de modo a oferecer uma ação externa necessária; como documentário; como
desenho animado; como elemento de um espetáculo musical ou de variedades; como parte integrante
de uma entrevista; como elemento demonstrativo num programa de debates ou de mesa-redonda;
devidamente utilizados na programação de uma TV, os filmes trazem valores próprios,
proporcionando uma nova dimensão ao espetáculo, desde que bem empregados.
Um princípio valioso a ser seguido em sua apresentação deve levar em conta que o tema do filme, e o
tratamento concedido ao mesmo, determinarão o horário em que será apresentado, o programa e o
tipo do telespectador a que se destina.
O tamanho do filme comumente usado na televisão é 16 mm. Filmes educativos e documentários são
feitos quase exclusivamente nessa medida, menos dispendiosa do que um filme de 35 mm.
Chama-se "Film Clip" ao pequeno pedaço do filme inserido num programa como uma cena separada

ou como suplemento ao material "ao vivo". Para indicar mudança de uma bobina para outra ou avisar
que o filme está para terminar, faz-se uma perfuração ou sinal no filme, em geral no canto superior à
direita. A êste sinal dá-se o nome de "Film Clip".
Um filme curto, colado de ponta a ponta, chama-se "film loop". Quando o "loop" é enfiado no
projetor, a mesma cena se repete, até que o projetor cesse de funcionar.
Outro recurso utilizado consiste em usar uma tira do filme de tamanho 35 mm num projetor de "film
strip", como cenas individuais. Essa tira do filme recebe a denominação de "film strip".
O método de produção mais barato e mais fácil emprega material de filme mudo, prêto e branco, de
16 mm. As vantagens que proporciona a utilização dêsse tipo de filme são as seguintes:
a) o filme pode ser rodado por produtores inexperientes;
b) a maioria das estações de TV está equipada para revelar êsses filmes com pouca ou nenhuma
demora;
c) pode ser apresentado corno negativo, o que poupará tempo e custo adicionais para torná-lo
positivo;
d) o filme de 16 mm pode ser usado com relatos noticiosos, com fundo narrativo de cenas
regulares ao vivo, ou com urna "voz sobreposta" ao escrito, em forma de comunicação.
O filme sonoro, por sua vez, exige urna preparação mais cuidadosa, requerendo a participação de
técnicos experientes e sendo mais dispendioso. Há dois métodos de gravar o som que acompanhará
êsse filme: sistema duplo e sistema simples. Neste último, preferido nas estações locais, tanto o som
corno a imagem são gravados simultâneamente no mesmo filme. No sistema duplo de gravação, o
som é gravado separadamente na fita ou num filme especialmente tratado, garantindo assim um som
de alta qualidade. Depois, sincronizam-se o filme a faixa de som, reproduzindo-se numa única
impressão.
No equipamento do filme sonoro, urna peça bastante conhecida é o Auricon, marca de urna câmera
que muitos produtores de TV vêm usando corno sinônimo de "sistema simples". A filmagem por
meio de Auricon apresenta inúmeras utilidades. Trechos de um discurso podem ser gravados para o
Telejornal; urna autoridade que embarca para o exterior pode ser "filmada" no momento em que entra
no avião, etc. Geralmente, êsses filmes requerem apenas um processamento, e alguns dos inventos
mais recentes do sistema simples têm sido tão simplificados que um operador de câmera pode filmar
e gravar o som. A bem da verdade, porém, precisamos ressaltar as desvantagens do som gravado pelo
"sistema simples":
a) o filme é difícil de se editar;
b) se a câmera fica em mais de uma posição, numa dada seqüência, há possibilidade de que
ocorram "saltos" complicados na faixa de som;
c) a qualidade de som mostra-se muito inferior à do "sistema duplo", principalmente devido às
condições precipitadas em que se realiza a gravação em "sistema simples";
d) é difícil produzir fundos sonoros ou de efeitos musicais num filme de "sistema simples".
O método de gravação do som pelo "sistema duplo" requer grande habilidade, pois exige
sincronização labial. Os espectadores deverão ouvir as palavras no momento exato em que elas são
pronunciadas pela pessoa que estão vendo na tela. Embora a sincronização labial constitua um
problema técnico, garante a qualidade do som. Uma outra vantagem do "sistema duplo" é permitir o
uso extensivo de efeitos musicais e sonoros.

Às vêzes, um locutor fora de cena explica o filme documentário ou de propaganda nesse caso, temos
um filme mudo e um disco ou gravação em fita para a parte de som; êsses dois elementos, em
separado, unem-se na sala de contrôle. Mas, quando se deseja, não apenas uma boa qualidade de som,
e sim um maior contrôle sôbre todos os elementos do programa, a escolha recai no "sistema duplo".
Advertimos, ainda, que uma regulagem errada de tempo, no comêço do filme ou da gravação em fita,
pode estragar o filme acompanhado de narração vocal e fundo musical. Aconselhamos, então, que
seja empregado o som do "sistema duplo". O mesmo principio é válido para os casos em que não se
deseja uma "voz invisível", mas a sincronização labial.
A titulo de orientação, lembramos também que as despesas são menores nos filmes mudos. Por outro
lado, a produção do filme sonoro se torna mais dispendiosa quando vários elementos são
"misturados" na faixa sonora. Sôbre os filmes coloridos, não esqueçamos que custam duas vêzes mais
do que os em prêto em branco. O problema financeiro, todavia, não pode determinar a escolha do tipo
de filme a ser produzido, quando se visa qualidade. Um exemplo disso constitui a gravação em
"Kinescope", que é o método de filmagem mais barato e que, no entanto, apresenta uma imagem e
qualidade sonora bem inferiores a outros tipos de produção de filme. Chama-se "kinescope" à
gravação direta da transmissão de um programa "ao vivo". Monta-se uma câmera de filme de 16 mm
em frente a um tubo receptor sensitivo. A câmera roda quando o programa principia, registrando no
filme todo o espetáculo, exatamente como está sendo assistido em casa pelo telespectadores.
Revelado o filme obtido por êsse processo, pode ser enviado a outras estações de TV ou exibido na
mesma emissora que o produziu, ou conservado para ser mostrado na ocasião desejada. A imagem
perde muito em nitidez e firmeza; contudo, em alguns casos, o "kinescope" mostra-se de grande
valor, quando não se tem a mão outro recurso, como o "vídeo-tape".
O "VÍDEO-TAPE" E SUA IMPORTÂNCIA
O aparecimento do "vídeo-tape" significou uma autêntica revolução para a TV. As peças teatrais, os
grandes espetáculos de variedades, os seriados, as reportagens de interêsse nacional ou mesmo
universal atingiram um público bem maior, além de ganhar uma dimensão de permanência, podendo
ser apresentados mais de uma vez e em diversos lugares. Além disso, quando um produtor dispõe de
tempo e pretende realizar um trabalho com maior perfeição, prefere o emprêgo do "vídeo-tape", que
lhe permite gravar a cena que sair melhor, que lhe dá a oportunidade de corrigir um êrro sem que êste
seja mostrado de maneira inapelável ao público telespectador. Um efeito especial, gravado em
"vídeo-tape", pode ser depois examinado com vagar, estudado e, em seguida, caso não seja aprovado,
substituído por um truque diverso. Para os artistas, o "vídeotape" significa um meio de assistir a seu
próprio desempenho, calmamente, observando o que precisa ser aperfeiçoado ou modificado. Se,
apesar do ensaio e das marcas colocadas no chão do estúdio, o câmera não compreendeu muito bem o
que o produtor pretendia mostrar ao público, sua tomada fica inutilizada, e êle pode tentar novamente,
até apresentar a tomada "ideal".
A equipe do filme brasileiro "A Compadecida", além de empregar cinco câmeras e lentes de até 500
mm, adaptou um equipamento de "vídeo-tape" para verificação das tomadas na hora, recursos
inéditos no país.
O "vídeo-tape" é uma fita magnética de aproximadamente duas polegadas de largura, da mesma côr,
contextura e aparência da fita de um gravador doméstico, comum, capaz de gravar quinze mil
"parcelas" de informação por segundo. O "vídeo-tape" grava três milhões dêsses impulsos por
segundo. A qualidade do som e da imagem obtidos pela gravação em "vídeo-tape" nada fica a dever à
programação "ao vivo".
O VTR resolve muitos problemas de horário de apresentação o programa fica gravado para ser
transmitido de acôrdo com a disponibilidade de horário.

No campo das despesas, o vídeo-tape mostra-se bem mais barato que o filme. As razões para o seu
baixo custo são as seguintes: necessita menos luz; não acarreta despesas de revelação e impressão;
grava-se o sinal áudio simultâneamente na mesma faixa; em geral, não há taxas extras para efeitos
visuais; os efeitos especiais custam menos que os efeitos filmados.
Como as bobinas de "vídeo-tape" pesam bastante, às vêzes se decide tirar cópias de sua gravação por
meio de "kinescope". Copiado em filme, o preço de transporte do programa gravado ficará bem
menor.
POR QUE SERMOS TELESPECTADORES PASSIVOS?
As observações feitas com relação à programação de TV e sua influência visam, antes de tudo,
despertar o público para que se habitue a uma atitude critica face ao que a televisão lhe oferece.
Temos receio de dar "carona" a um desconhecido, como também não deixamos que um estranho entre
em nossa casa. Como explicar que permitamos, sem mêdo, que a TV penetre em nosso lar, em nossa
mente, em nosso coração? Não só deixamos, como agimos passivamente no que se refere às
transmissões. Mas... por que aceitar simplesmente? Por que engolir, sem reagir, o produto que pode,
em alguns casos, nos fazer mal, nos envenenar, nos insensibilizar? A extrema violência de certos
filmes nos deixa insensíveis, pouco a pouco, ao sofrimento, à morte, à perda de uma vida humana. O
espetáculo passa a ser corriqueiro, terminamos por aceitá-lo como natural, quando deveríamos ficar
angustiados, ou revoltados, ou, pelo.menos, inquietos.
Por que não nos detemos para analisar, refletir, comparar, tomar uma atitude própria?
Afinal, por que abdicamos de nossa personalidade?
A TV influencia, e muito, a opinião pública! Uma atitude ativa é de importância vital para o
telespectador e para a equipe de uma estação de TV -, face ao grau de Influência dêste instrumento de
comunicação, que domina através do som e da imagem, duas grandes fôrças de persuasão. O
profissional de TV, consciente dêsse poder colocado em suas mãos e que se concretiza pelo seu
trabalho diário, agirá levando em consideração, sempre, a mensagem da programação, com tôda a sua
carga de conseqüências, positiva ou negativa (jamais neutra).
A "geração da TV" mostra características próprias, não observadas antes, em qualquer época. Até
mesmo pela linguagem de um aluno, a professôra tem meios para afirmar se êle assiste ou não à
televisão. O vocabulário de uma garota pobre, que não tem um aparêlho de TV em sua casa, em geral
se apresenta igualmente pobre ou deficiente.
Quando Jack Rudy matou Lee Oswald em frente às câmeras de TV norte-americanas, as noticias
transmitidas ao povo foram de certo modo determinadas por um fator de extrema importância: o
assassínio perpetrou-se sob os olhos dos telespectadores dos Estados Unidos. Se êles não tivessem
sido testemunhas do crime, todos os detalhes sôbre o fato pertenceriam ao domínio público?
A 22 de janeiro de 1969, durante a recepção que Moscou prestava aos cosmonautas das naves
espaciais "Soyuz-4" e "Soyuz-5", ocorreu um atentado. As versões oficiais, atrasadas e contraditórias,
afirmavam que o atentado fôra dirigido contra os astronautas. Entretanto, esta versão não pôde ser
sustentada devido a uma testemunha ocular da História, presente ao cortejo e que registrara a cena,
transmitindo-a a tôda a Europa a televisão. Os telespectadores puderam ver claramente o automóvel
dos dirigentes soviéticos, colocado imediatamente atrás do carro dos cosmonautas, desaparecer do
campo de visão na hora exata do atentado. Os astronautas surgiram, então, na tela, virando-se para
trás com ar de curiosidade. Isto obrigou as autoridades da União Soviética a divulgar uma segunda
versão, de acôrdo com a qual os disparos haviam sido feitos contra um veiculo que conduzia "outros
cosmonautas". A contradição aumentou quando a agência TASS, uma noite após o atentado,
portanto, a 23/1/69, divulgou sua informação, sob o titulo "Ato de Provocação" e não mais chamando

o autor dos tiros de "psicopata". Círculos oficiosos de Moscou disseram que foi um jovem de cêrca de
20 anos quem descarregou duas pistolas contra os carros que participavam da recepção aos
astronautas. Reflitamos, agora, sôbre o poder da televisão junto à, opinião pública se a TV não
estivesse presente, teria sido muito fácil para as autoridades soviéticas apresentarem uma versão
aceitável do atentado, ainda que não verdadeira. Como se mostrou incômoda ao Kremlin, a presença
das câmeras de TV!
OS DEBATES DE KENNEDY E NIXON, NA TV NORTE-AMERICANA
Na campanha de 1960 para a presidência dos Estados Unidos. a situação de Jonh Kennedy e Richard
Nixon sofreu uma autêntica reviravolta, após os debates pela televisão.
No dia 26 de setembro, a CBS apresentou, em Chicago, o primeiro debate, ao qual assistiram 60 % da
população adulta, o que corresponde a 70 milhões de telespectadores. De acôrdo com estatísticas
divulgadas por aquela cadeia estadunidense, pelo menos 120 milhões de telespectadores assistiram
aos 4 debates. Na história da televisão dos Estados Unidos, a maior audiência fôra registrada durante
o Campeonato de "Baseball" de 1959, quando cêrca de 90 milhões de norte-americanos assistiram à
disputa entre os White Sex e os Dodgers. Segundo a opinião da maioria, endossada por Kennedy, os
debates televisionados decidiram a eleição.
O primeiro encontro entre os dois candidatos resultou inteiramente favorável ao que seria, finalmente,
o vencedor do pleito. Isto apesar do Instituto Gallup ter indicado, pouco antes do primeiro debate, que
Nixon estava na frente de Jonh Kennedy, na proporção de 53 para 47!
O êxito alcançado pelo candidato democrata em suas apresentações na TV pode ser explicado,
básicamente, pelo fato de que êle soube compreender tôda a importância daquêle meio de
comunicação, procurando aproveitar ao máximo a oportunidade de estar em contacto com uma
grande audiência, em nenhum momento menosprezando qualquer detalhe que o auxiliasse a alcançar
seus objetivos. O mesmo não se pode dizer com relação ao candidato republicano.
Afirma Theodore White, em "The Making of the President 1960": "Carrol Newton, de Nova York,
(um dos cérebros mais férteis e imaginativos a serviço da moderna televisão) e Ted Rogers
(conselheiro particular de Nixon em assuntos de televisão e um dos mais hábeis e experimentados
especialistas em propaganda política pela TV), republicanos leais, todos os dois, insistiam em que,
em 1960, a televisão deveria ser usada com mais imaginação de que no passado. Na sua opinião, o
vice-presidente não devia apresentar-se diante das câmeras à moda antiga, e fazer uma
mal-alinhavada digressão sôbre áridos assuntos políticos. Ao invés, sugeriam que se fizessem cinco
grandes programas de TV o primeiro sob o titulo "O Khrushev que eu conheço", com pequenos filmes
sôbre as viagens de Nixon ao exterior e seus atritos com o primeiro-ministro soviético; outro,
denominado "Você e sua família em 1960", em que Nixon poderia abandonar por uns momentos o
seu papel de político e se apresentar como um pai de família, assoberbado por problemas domésticos;
outro, exibiria um filme sôbre as primeiras excursões da campanha, que seria completado com
trechos de filmes mostrando os pontos altos dessas viagens; foi apresentada também a idéia de um
bem planejado programa com "telethon", no final da campanha, e várias outras sugestões para
programas de TV, como, por exemplo, a apresentação de uma inteligente e documentada análise do
tremendo fracasso sofrido pelos democratas nas sessões de verão do Congresso, a ser feita ou por
Eisenhower ou por Nixon, bem como vários outros programas regionais de televisão, por meio dos
quais o vice-presidente poderia demonstrar o seu interêsse pelos problemas mais graves de cada
Estado, em zonas de vital importância eleitoral. O vice-presidente resolveu deixar para mais tarde sua
decisão sôbre êsses assuntos, e seus conselheiros ficaram à espera de suas diretrizes".
Quando os representantes de Kennedy e Nixon se reuniram com o pessoal das estações transmissoras

para acertar os detalhes relacionados aos debates, os agentes republicanos quiseram restringir o
número das apresentações. Segundo êles, Nixon poderia liquidar com o candidato democrata em
apenas um debate para que aumentar o número dêles?
Entretanto, ficou acertada a realização de 4 debates, para grande alegria dos assessôres de Kennedy,
que acreditavam no muito que a televisão poderia fazer pelo seu candidato. O perito em TV da equipe
de Kennedy, Leonard Reinsch, chegou a dizer: "Cada vez que colocarmos aquêles dois camaradas
diante das câmeras, ao lado um do outro, nós iremos ganhar e êle irá perder".
A equipe democrata, orientada por Kennedy, estudou cuidadosamente todos os aspectos necessários à
transmissão de TV. Um trabalho de 15 páginas, em que estavam contidos os doze ou treze pontos de
maior interêsse e que iriam constituir provàvelmente o assunto das perguntas que os jornalistas ou
Nixon formulariam, foi entregue ao candidato do Partido Democrata. Como êste, pelas suas funções
na Comissão de Trabalho, não só da Câmara como do Senado, estava familiarizado com as questões
sôbre a política interna (assunto do primeiro debate), bastava entregar-lhe os dados mais recentes. Na
segunda-feira bem cedo, Kennedy e seus assessôres começaram uma autêntica sessão de perguntas e
respostas, examinando a sua posição e a de seu oponente. Tudo em bases concretas. Discutiram-se
temas como: Qual o índice de produção do aço? Qual o mais recente índice de desemprêgo? Qual a
posição de Richard Nixon nesta ou naquela questão?
Pouco antes das 13 horas, Goodwin e Feldman encerraram-se numa sala, para trabalhar nas respostas
às novas perguntas feitas a Kennedy. Após o almôço, o candidato democrata dormiu. Levantando-se
às 17 horas, convocou seu irmão Robert, Goodwin e Feldman para uma nova reunião preparatória. À
noite, com um terno cinza-escuro e camisa branca, dirigiu-se à estação WBBM da CBS
O dia de Nixon fôra bem diferente. Esgotado pelo acúmulo de compromissos, chegou a Chicago às
últimas horas do domingo, sem estar consciente ou, se quisermos, sem ter sido instruído sôbre o
alcance da prova a que iria submeter-se, frente aos norte-americanos. Na segunda-feira, manteve-se
quase todo o tempo incomunicável, sem receber nem mesmo seus auxiliares de TV, que procuravam
ministrar-lhe alguns conselhos sôbre a técnica do programa, bem como alertá-lo a respeito dos
eventuais problemas. Mas apenas quando saiu do hotel e tomou o automóvel para ir ao estúdio,
permitiu que um técnico de TV fôsse com êle e, pelo caminho, lhe desse algumas sugestões. O
conselheiro era de opinião que Nixon atacasse logo de saída, com o que não concordou o candidato.
Embora o programa estivesse marcado para as 20.30 horas, desde 8.30 horas estavam nos estúdios da
CBS os representantes de Kennedy e Nixon. O grupo democrata não fêz qualquer exigência. O
pessoal de Nixon, entretanto, preocupava-se com as sombras que as fundas órbitas de seu candidato
lançavam sôbre o seu rosto, tendo requisitado dois minúsculos refletores, que foram ajustados de
maneira a que lançassem luz diretamente nas cavidades oculares de Nixon, clareando a sua face, além
de exigir que o seu perfil esquerdo permanecesse oculto durante todo o debate.
O candidato republicano deixou-se televisionar ràpidamente por uma câmera interna, a pedido de
seus conselheiros; em seguida, começou a andar para lá e para cá, pelas dependências do estúdio. O
senador Kennedy chegou à estação 45 minutos antes do inicio do programa, e 15 minutos depois do
vice-presidente. Examinou o estúdio; colocou-se diante da câmera experimental, para ser julgado
pelos seus assessôres, os quais se declararam satisfeitos com os resultados; quando o produtor
afirmou que a camisa branca de Kennedy iria produzir reflexos, o candidato solicitou a um de seus
auxiliares que fôsse ao hotel buscar uma camisa azul.
Iniciado o programa, os telespectadores encontraram-se com um republicano exausto, enquanto o
bronzeado natural de Kennedy lhe favorecia sobremaneira diante das câmeras. Nixon, ao falar,
dirigia-se ao seu oponente, preocupava-se exclusivamente em atacar Kennedy. Êste, contudo, falava

à nação, sem se dirigir ao rival que o ladeava. Sôbre o fato, escreveu Theodore White: "Nas respostas
dadas por cada candidato, percebia-se sempre o mesmo contraste: o senador por Massachusetts.
ignorando as perguntas diretas, quando estas não o interessavam, valia-se de cada pergunta como de
um trampolim para chegar até o coração de todo o novo que se colocava diante dos inúmeros
aparelhos de televisão. Mas a atenção do vice-presidente se achava prêsa ali, no estúdio. Ao relermos
suas respostas, verificamos que êle sempre se saia muito bem no seu confronto pessoal com o
adversário, ao mesmo tempo que se mostrava inteiramente esquecido de que lhe cabia também causar
boa impressão na mente do povo que pretendia governar".
A imagem visual daqueles dois homens demonstrava que o candidato democrata estava longe de ser
um rapaz imaturo e inexperiente. Nisto consistiu a primeira grande vitória de Jonh Kennedy os 70
milhões de telespectadores compreenderam que o jovem senador tinha condições de disputar a
presidência dos Estados Unidos!
Naquela noite, a televisão foi uma inimiga de Nixon. Como a sua pele é clara e transparente, vendo-se
nos "close-ups" até os mais insignificantes folículos capilares sob a superfície de sua epiderme, o
candidato republicano aparece "barbado", mesmo que tenha acabado de se barbear. A câmera de TV
transmite a imagem eletrônicamente por meio de um tubo muito semelhante ao de raio-X, dai a
transparência da pele ser visível. Para o primeiro debate, a CBS teve o cuidado de equipar as câmeras
do programa com tubos novos, o que prejudicou ainda mais Richard Nixon. Nos debates posteriores,
êle concordaria em usar uma maquilagem teatral. Êste cuidado conseguiu atenuar os desastrosos
efeitos produzidos pelo tubo eletrônico da TV em seu rosto. No primeiro encontro com Kennedy,
porém, o então vice-presidente norte-americano usava apenas "Lazy Shave", creme empregado pelos
homens cuja barba cresce rápido e lhes sombreia a face, à tarde, ainda quando se barbearam pela
manhã.
Outro detalhe, aparentemente sem importância, foi registrado por Theodoro White:
"Os conselheiros de Nixon em assuntos de televisão haviam sido informados de que o fundo do palco
seria pintado de um tom cinza relativamente escuro; por conseguinte, instruíram o seu chefe para que
usasse um terno cinza-claro, para dar contraste. No entanto, depois de pronta a pintura, verificaram
que a sua tonalidade era muito mais clara do que haviam imaginado; exigiram, pois, e com razão, que
fôsse passada uma nova camada de tinta. No decorrer do dia foram dadas várias demãos, mas a
tonalidade continuava clara ao secar. (Na verdade a tinta ainda estava fresca e pegajosa quando os
dois candidatos apareceram diante das câmeras). Contra aquêle fundo claro, Nixon, com o seu terno
também de tonalidade clara, tornou-se uma figura esmaecida, ao passo que Kennedy, trajado de
escuro, oferecia um belo contraste. Os auxiliares de Nixon tinham, além do mais, ajustado
previamente o sistema de iluminação, de maneira a favorecer o seu chefe; mas nos últimos minutos
antes do inicio do programa, uma horda de fotógrafos de jornais e revistas invadiu o "set" para tirar
pôses dos candidatos, e durante o atropêlo deslocaram dos lugares pré-estabelecidos os refletores e as
câmeras de televisão."
Se o público conhecesse êsses pormenores, talvez seu julgamento se mostrasse menos rigoroso para
com Nixon. De qualquer modo, a comunicação áudio-visual que chegou aos telespectadores foi
inteiramente favorável a Kennedy. As pesquisas realizadas informaram que os que acompanharam os
debates pelo rádio ficaram convencidos de que os dois candidatos tinham igualdade de condições.
Contudo, os inquéritos promovidos entre os telespectadores demonstraram que a atuação do
vice-presidente tinha sido qualificada de "péssima". Voltamos a, invocar o testemunho do Theodore
White, em sua obra "The Making of the President 1960", quase referiu às pesquisas de opinião que o
dr. Elmo Roper realizou para a CBS:
"...o dr. Roper apurou que 57% dos que votaram eram de opinião que os debates na TV tinham

influênciado a sua decisão. Ainda segundo o dr. Roper, 6%, ou cêrca de 4 milhões de eleitores,
atribuíam a sua escolha final ao impacto causado pelos debates, exclusivamente. Dêsses 4.000.000,
26% (ou 1. 000.000) votaram em Nixon, e 72% (ou quase 3.000.000) votaram em Kennedy. Se essas
extrapolações forem verdadeiras, então 2.000.000 dos votos recebidos por Kennedy são
conseqüência da influência da televisão sôbre a mentalidade americana e uma vez que a vantagem de
Kennedy sôbre Nixon foi de apenas 112.000 votos, êle tinha tôda a razão quando declarou, na
segunda-feira que se seguiu às eleições: "Foi a TV, mais do que qualquer outra coisa, que fêz virar a
maré".
No final da campanha, o vice-presidente decidiu-se a utilizar a televisão para atingir o eleitorado. O
esfôrço efetuado nesse sentido, com a realização de várias apresentações, pode ser apontado como
uma das razões mais fortes para a reviravolta verificada em favor de Richard Nixon, nos últimos
instantes.
COMO O PÚBLICO PODE INFLUIR NUMA PROGRAMAÇÃO DE TV
Criticando a TV em seu país, o professor Malone, da Northwestern University, afirmou: "O maior
indicio da pobreza de qualidade da televisão norte-americana é que o interêsse por ela acaba quando o
filme termina. Se não acaba durante ou mesmo antes de ligá-la (...) É muito difícil a um meio de
comunicação sobreviver nestas condições. Isto é muito pouco para se oferecer ao público."
Diante de uma tal situação, cabe ao telespectador reagir positivamente. Dois caminhos podem ser
tomados, para que êle exerça a sua influência na programação de TV: ação junto à emissora de TV e
ação junto ao patrocinador. O que não resolve mesmo, até piora: ficar de braços cruzados, o "contra"
silencioso e inativo, a omissão característica dos irresponsáveis.
Telefonar ou escrever ao diretor da televisão constitui uma forma de mostrar a opinião do público. E
como nenhuma estação de TV tem como objetivo desagradar seus telespectadores, as sugestões e
opiniões nunca deixam de ser levadas em conta. Escrever ao patrocinador, reclamando contra o mau
gôsto do comercial ou contra a mediocridade de determinado espetáculo, também influi
consideràvelmente. Ao anunciante, o que interessa é vender o seu produto e, se êle patrocina um
programa, deseja conquistar o público de duas maneiras: através do que oferece em termos de
espetáculo e pelas qualidades de seu produto, decantadas nos comerciais do programa. Se o
telespectador reclama, mostra-se insatisfeito, indignado, o espetáculo sofrerá modificações, de
acôrdo com as tendências de opinião constatadas. Por que esperar que se promovam pesquisas de
audiência?
CADA POVO TEM A TV QUE MERECE
A humanidade tem pela frente uma árdua missão: lutar por um mundo mais justo e mais humano, em
que todos os homens possam se desenvolver plenamente como pessoa humana. Os meios de
comunicação, a TV de modo especial, constituem um aliado poderoso. A TV, mesmo quando
controlada por grupos econômicos ― todo grupo econômico, por maior que seja, forma uma minoria
― é o resultado da atitude passiva da maioria. Esta, se quiser transformar a TV num instrumento de
cultura e redenção, alcançará como recompensa um mundo melhor, quer dizer, um mundo no qual
venceu a IDÉIA MELHOR, não porque mais forte ou mais violenta, mas porque mais justa e mais
humana.
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O ESTÚDIO: CENÁRIOS E ILUMINAÇÃO

Variam bastante as dimensões de um estúdio de TV. O essencial é que tenha altura suficiente (de 5 a
10 metros do chão ao teto) para nêle serem montados cenários. A altura também leva em conta a
iluminação, cujos equipamentos ficam colocados no teto, com lâmpadas de 1.000 watts em panelões
aluminizados. Por menor que seja um estúdio, deve medir 165 m2 de área, enquanto um grande
estúdio tem de 650 a 1.000 m2 de área livre. O equipamento mínimo compõe-se de 2 câmeras, de tipo
"Orthicon" ou "Vidicon", com os "dollies". Numa localização estratégica, geralmente sôbre um
suporte móvel, fica um monitor, que auxiliará a equipe e os artistas que trabalham no local. A
colocação de um monitor na câmera permite que o apresentador possa manter seus olhos em direção
ao público telespectador e ainda se orientar pelo monitor. Tal prática permite ao artista saber
exatamente o que a câmera no ar está fazendo a todo momento, oferecendo-lhe a facilidade de falar de
acôrdo com a imagem que está sendo transmitida. O monitor contribui para o melhor aproveitamento
de um ensaio, diminuindo, inclusive, o seu tempo de duração, pelo fato de propiciar aos atores a
comprovação imediata de como se desincumbem de seus papéis. Nos programas informativos, um
monitor na mesa do locutor possibilita a perfeita coordenação entre o texto e o "slide" ou o filme
apresentado.
Enquanto a programação estiver no ar, um segundo estúdio, igual em tamanho ao primeiro e com
idênticas instalações, servirá para os ensaios. Havendo necessidade de um terceiro estúdio, êste
geralmente é menor em dimensões e facilidades técnicas. Para favorecer a movimentação das
câmeras, o soalho deve ser liso. Portas externas largas permitem o acesso de grandes petrechos e
cenário. Uma determinada área de estúdio destina-se à armazenagem de algumas peças.
Em todo estúdio deve haver: unidades de luz, cortinas e telas de projeção e, nas suas proximidades, o
vestiário, a sala de maquilagem e o departamento de cenografia, a armazenagem de cenário, sala de
ensaio e o almoxarifado para o depósito de equipamentos destinados ao estúdio.
Os CENÁRIOS variam dos mais simples aos mais complicados. Alguns, são adaptados ou
transformados de acôrdo com a programação. Partes de um automóvel sem rodas, por exemplo,
servirão para algumas cenas de ação. Outros, revelam-se absolutamente essenciais. Quando o enrêdo
de uma história versa em tôrno a uma carta que surge através da fresta de uma porta, é preciso que
haja uma porta com uma fresta. Imprescindível também se torna uma janela para Peter Pan sair
voando. Ao mesmo tempo, os textos de muitas peças modernas incluem descrições pormenorizadas,
indicando as características arquiteturais do cenário, o esquema decorativo e como devem ser cada
peça de mobiliário, os ornamentos, louças e os livros que aparecem. Dispositivos mecânicos como o
palco rotativo, o palco deslizante e o palco ascensional tornaram possível mudar cenas com espantosa
rapidez e produzir grandes efeitos. O principio orientado r será o cenário estar intimamente ligado à
produção; não poderá afastar a atenção do telespectador do que se passa, mas completar, dar ambiente
à cena. Na verdade, constitui um material de fundo cujo objetivo é ressaltar os valores da produção,
ajudando os artistas na sua tarefa de interpretação, fornecendo um elemento estético e de interêsse ao
público.
Na peça, "Streep Sem", de Ilmar Rice, a ação se desenrola durante uma onda de calor em Nova York,
típica do principio de verão. Mais de cinqüenta personagens entram e saem constantemente; os
diálogos volta e meia se referem ao calor excessivo. Entretanto, para que fôsse criada, no palco, a
atmosfera do calor essencial ao enrêdo, além do vestuário leve e das atitudes dos artistas, recorreu-se,
como elementos visuais, a acessórios como sorvetes e leques.
As lâmpadas suspensas do teto podem ser de três tipos: concha ou panelão ("scoop"), peneira ("pan"
ou "bank") e "spot".
A lâmpada do tipo concha, de luz incandescente, contém um bulbo de 500 a 5.000 watts. Não projeta
sombras sua luz é difusa. Quando se faz necessário um alto nível de iluminação sôbre uma área de
estúdio, empregam-se algumas lâmpadas do tipo concha. O segundo tipo também é utilizado para
criar um alto nível de luz, sem sombras visíveis. O "spot", entretanto, aparece em todos os estúdios.

Sua potência varia de 250 a 5.000 watts e lança um raio forte de luz, que produz sombras. Usa-se o
"spot" como iluminação localizada, ou auxiliar, para a função de criar sombras que dão realce a uma
área iluminada.
A um canto do estúdio, fica o Painel de contrôle de iluminação, que o iluminador manipula de acôrdo
com as necessidades.
Na Bélgica, a ADB lançou no mercado um nôvo "spotlight" para a televisão e estúdios
cinematográficos, apresentando duas séries de modelos, de 500 a 2.000 watts: a "TV Series Spotlight
Mannual Operated" ("spotlight" operados manualmente) e a "TVP Series Spotlight Pel Operated"
(operados por contrôle remoto). O "spotlight" de 500 watts ajusta-se a uma lente de 175 mm; o de
1.000 watts, a uma lente de 200 mm; e, finalmente, apropriada ao "spotlight" de 2.000 watts é uma
lente de 255 mm. Os novos modelos de spotlights apresentam, entre as suas vantagens: duas lentes
Fresnel, que podem ser ajustadas ao "spot" sem o emprêgo de ferramentas; têm uma proteção para a
lente; podem ser utilizados com filtros coloridos.
Os medidores de luz são aparelhos que indicam se existe a iluminação necessária para uma imagem
(aproximadamente 250 pés-velas para câmeras vidicon; 125 para câmeras orthicon).
EFEITOS DE ESTÚDIO
Rotulamos sob a denominação de "efeitos de estúdio" os truques para a representação de chuva,
nevoeiro, tempestade, bem como a preparação de alimentos que resistam à exposição, inclusive
mobiliário ou peças que, ao serem quebrados pelos artistas, não causem acidentes. Damos, porém, um
conselho para a utilização de cada um dos truques que vamos descrever todos devem ser testados,
antes de ser incluídos no espetáculo. Experimentar previamente um efeito traz muitas vantagens,
entre as quais: evitar uma falha diante das câmeras; revelar, no desenvolvimento do teste, um outro
método, melhor ou mais adequado às circunstâncias ou ao material de que se dispõe, para se alcançar
o resultado almejado. A regra de ouro, quanto aos efeitos cênicos, é jamais solicitar dos operadores de
câmera um detalhe dos mesmos.
― Se o roteiro exige gotinhas d'água que não se evaporam, gotas de chuva ou lágrimas, use glicerina.
No caso de se tratar de uma cena onde aparecem flôres molhadas de orvalho, as gotinhas serão mais
visíveis se borrifarmos as flôres com água contendo um pouco de tinta.
― Tiras de papel celofane mergulhadas em parafina derretida e gasolina imitam flocos de gêlo, para
uma cena de inverno.
― Quando o problema é apresentar o artista trajado com roupas velhas, colocam-se pedras nos
bolsos; a roupa deve ser, ainda, umedecida e pendurada durante tôda a noite. Para que o tecido brilhe,
aconselha-se friccioná-lo com cêra de abelha.
― O produtor deseja grandes quantidades de espuma de sabão: encha uma garrafa de leite com 1/4 de
sabão em pó ou detergente, acrescentando a mesma quantidade de água morna; em seguida, jogue
dentro alguns pedaços de gêlo sêco.
― Para quebrar um jarro misteriosamente, montemos uma ratoeira acima do jarro, soltando-a por
meio de um fio escondido. Agiremos da mesma forma, se quisermos quebrar a vidraça de uma janela
para representação dos efeitos de um bombardeio ou tremor de terra.
― Nas cenas de luta ou nos espetáculos que simulam acidentes, as vitimas ensanguentadas surgem
diante do telespectador. De várias maneiras podemos dar a ilusão de sangue: usando Ketchup; ou
limalhas de cobre; creme batido com tinta vegetal; ou, ainda, limalhas de tabaco.
― Para simular sangue coagulado, emprega-se chocolate. O mocinho que levou um tiro na cabeça, na

mão que leva ao rosto traz escondida uma cápsula de chocolate; batendo-a contra a cabeça, ao retirar
a mão, o sangue aparece. Em algumas ocasiões, o responsável pelos efeitos especiais pode se decidir
a usar, para cenas de sangue, gelatina colorida.
― O produtor deseja que os telespectadores "vejam" as balas de revólver voando: faça buracos no
estúdio, colocando nêles, por trás, rodelas de cortiça. No momento desejado, puxe a cortiça. Os
buracos feitos pelo revólver do bandido podem aparecer se puxarmos a fita adesiva da série de
buracos preparados, deixando que passe por êles o brilho da iluminação de fundo.
― O público deve assistir a uma reunião entre colegas, que bebem cerveja num bar ou restaurante. O
bicarbonato de sódio embranquecerá a espuma da cerveja, tornando a imagem mais real.
― À medida que os títulos de apresentação do programa forem aparecendo, as pétalas de uma rosa,
em superposição, devem cair. Para que isto ocorra, amarre as pétalas com um arame bem fino;
puxando o arame, as pétalas caem.
― O fogão de estúdio não funciona, e você quer apresentar aos telespectadores panelas fervendo,
expelindo vapores. Coloque, então, gêlo sêco em recipientes que contenham água morna. Atenção,
porém não feche demais nenhuma das panelas. Caso contrário, a pressão será demasiada.
― Na transmissão de TV, o café normal aparece muito prêto. Para a qualidade da imagem, é melhor
utilizar café fraco. Se você deseja que as xicáras mostrem o café exalando vapor, coloque um pouco
de gêlo sêco no fundo.
― Misturando um pouco de margarina à manteiga, êste alimento terá uma aparência mais apetitosa,
diante das câmeras.
― Em se tratando de carne, pinte as partes magras com suco de uva não diluído.
― Como não há diferenças visíveis entre as tonalidades de leite e creme, para que alguma diferença
possa aparecer, derrame o creme e acrescente açafrão das índias: (uma especiaria amarela). Em
seguida, volte a colocar o creme no mesmo lugar.
― Os cachos de uva sôbre uma mesa terão sua aparência valorizada, se polvilhados com talco e
expostos a um ventilador, para que o excesso saia e, depois; mergulhados n'água.
― As luzes muito fortes constituem um problema para as cenas em que os alimentos devem ser
focalizados, forçando, com freqüência, que se recorra a substitutivos, como: madeira entalhada, para
simular um pedaço de pão; Coca-Cola ou água tingida com tinta vegetal substituirá o vinho;
emprega-se o chá para qualquer bebida alcoólica; para simular sorvete, use batatas amassadas e
coloridas com tinta vegetal; pão de sanduíche e damascos substituem ovos fritos. Lembramos que
constitui uma medida prática substituir por pão colorido o maior número possível de alimentos.
― Uma cantora vai interpretar músicas que sugerem paisagens hibernais, com neve e pinheiros. Não
é tão difícil quanto parece à primeira vista simular neve. Use aveia branqueada por substâncias
químicas. Confeti branco também serve, bem como: fatias de batata crua; penas de galinha; ou bôlhas
de sabão. Para uma tempestade de neve, prefere-se empregar penas de galinha, ao invés de cereais,
aveia ou centeio. Dois ventiladores funcionando em lados opostos do estúdio movimentam as penas...
e eis o truque da tempestade de neve. Um problema surge, contudo, quando se deseja fazer parar a
tempestade. Não se pode esquecer nem mesmo algumas poucas penas, porque elas acabam
aparecendo nas horas mais indesejáveis, criando "neve" nas cenas interiores ou fazendo-a cair sôbre o
entrevistado da noite. Cuidado, portanto, com a limpeza do local.
O método considerado mais prático para se espalhar qualquer tipo de neve usa um oleado leve, prêso
por cada ponta e suspenso do teto do estúdio. Nêle são cortados inúmeros buracos de duas polegadas
de comprimento e de cêrca de 1/4 de polegada de largura. Uma das extremidades do oleado fica

imóvel, enquanto a outra é suavemente levantada ou abaixada. Quando o tocamos, a neve começa a
passar pelas fendas, controlando-se a quantidade pelo ritmo dos movimentos no oleado. Quanto mais
alto estiver colocado, mais uniforme e realística será a queda da neve. Se o que desejamos, porém, são
montes de neve amontoados pelo vento, devemos empregar molduras de madeira cobertas com arame
e estucadas com jornais em grude gelatinoso. Cobrindo-se o papel "mâché" com um oleado velho,
êste poderá ser pintado com o tipo comum de pintura cênica, à qual se adicionará pó de amianto.
― Um revólver de brinquedo substituirá uma arma verdadeira; para que o mesmo, ao ser usado,
produza o efeito da fumaça saindo pelo cano da arma, basta equipá-lo com pó de leite de magnésia. A
fumaça aumentará, se adicionarmos fécula de aveia comum. Algodão embebido em salitre também
pode fazer um revólver fumegante.
― Os efeitos do fogo ou explosão no estúdio são extremamente perigosos. Tôdas as precauções
devem ser tomadas antes de se decidir a usá-los, para que seja escolhido o método que proporcione
maior segurança. Com álcool, produzimos uma pequena chama; entretanto, esta ficará mais visível se
colocarmos um pouco de sal no combustível. Para se obter o efeito do fogo, um dos métodos consiste
em girar dois espelhos de formato irregular, em velocidades diferentes, à frente de uma fonte de luz.
Se precisamos de muito fogo, às vêzes uma pequena chama próxima à lente da câmera parecerá
envolver a cena inteira. Quando a chama não puder ser usada, existe o recurso da superposição de um
filme que mostre as chamas exigi das pelo roteiro. Desde que estejam preparados os extintores de
incêndio, podemos empregar tochas ou fogueiras para atender às exigências do "script".
― Para fazer teias de aranha, mantenha juntas duas varetas planas, com uma espêssa camada de goma
elástica entre elas. Quando as separamos, no meio ficam as estrias da goma. Atravessando as janelas,
assemelhar-se-ão ainda mais a autênticas teias de aranha se espalharmos sôbre os fios de goma
elástica grande quantidade de talco.
― Se você precisa de uma cadeira para ser quebrada quando alguém nela se sentar, ou quando fôr
lançada contra a cabeça de uma personagem, mande fazê-la dividida em partes e mal colada. A
mesma técnica pode ser utilizada com relação a outras peças de mobiliário.
― O vidro comum é empregado, e criará o seu próprio efeito sonoro, apenas nos casos em que não
deve ser quebrado manualmente pelos artistas. Nas ocasiões em que o vidro, para ser quebrado,
envolve riscos pessoais, temos que recorrer ao vidro feito de resina. Pintadas adequadamente,
também parecerão de vidro as garrafas de bebida feitas de açúcar ou gêsso.
― Com gêlo sêco, você produzirá nevoeiro. A melhor cerração será criada quando se colocar o
material na água, ou quando o ar úmido ou o vapor fôr separado através dêle. Devemos, entretanto,
utilizar água fervida, para que o gêlo sêco não congele a água à sua volta. Outra técnica para efeito do
nevoeiro consiste em aquecer, sôbre lâminas quentes, vários baldes d'água, jogando depois, dentro
dêstes recipientes, gêlo sêco. Colocando-se os baldes à volta do estúdio, em lugares estratégicos,
obtém-se um ambiente de cerração por um minuto ou mais, até a água esfriar. Caso seja preciso que a
cerração continue, renovam-se os baldes com água fervendo. Por outro lado, advertimos que se
precisa ter cuidado, na preparação do truque do nevoeiro, e não usarmos o material em grande
quantidade. Caso se utilize em demasia o tetraclorido de titanium, por exemplo, as conseqüências
prováveis são bastante desagradáveis: os artistas começarão a tossir; a cerração pode ficar tão intensa
que a cena se apresentará invisível para as câmeras; além de se fazer presente na área necessária,
invadirá os cenários interiores e, então, teremos uma sala com nevoeiro; ao invés da pequena
quantidade de movimento, desejável, o "fog" serpenteia e mostra ondas, assemelhando-se a rolos de
fumaça. Para que tais dificuldades não surjam, ou para que não sejamos surpreendidos com um
nevoeiro insuficiente, fino demais ou exageradamente baixo, que se evapore depressa, deveremos
utilizar um filtro de cerração ("fog filter"), colocado acima da lente da câmera. A desvantagem do
emprêgo do filtro é a ausência de movimento.

― Para mais fàcilmente obtermos o efeito de fumaça, devemos usar tetraclorido de titanium liquido.
Derramando-o, ao entrar em contacto com o ar, o tetraclorido de titanium faz surgir um fumo branco
e espêsso. Quanto mais ar sopramos sôbre êle, mais fumaça temos. Aconselhamos, porém, que se
recorra apequenas doses, pois o tetrac1orido costuma irritar e provocar acessos de tosse nos artistas,
embora não seja tóxico. Os sais comuns para banho também produzem fumaça. Outra técnica
consiste no emprêgo do pó de fumaça feito de incenso e clórido de amônio. Alguns produtores,
entretanto, preferem filmar o que desejam e, no momento adequado, realizar a superposição do filme
e da cena. Por outro lado, se derramamos leite num tanque d'água e a câmera focaliza a ação em
movimento lento e de cabeça para baixo, a ondulação da lente, em baixo, aparecerá como sendo a
fumaça. Se quisermos obter, pelo mesmo truque, o efeito de fumaça negra, utilizaremos tinta preta. A
regra quanto a espetáculos musicais, em que nos preocupamos em não provocar tosse nos cantores,
aconselha o uso da superposição do filme.
― Quando se conta com uma iluminação correta, conseguimos chuva sem que esteja chovendo
realmente, se o céu está escuro e com nuvens. Basta colocarmos glicerina nas roupas, chapéus ou
guarda-chuvas das pessoas a glicerina dará às coisas um brilho molhado, característico de um dia
chuvoso. Na realidade, é a superfície molhada dos objetos que torna a chuva visível, pois nem sempre
conseguimos distinguir com facilidade os pingos d'água. As gotas de chuva ficam visíveis apenas
quando se trata de tempestade. Dai a técnica da glicerina mostrar-se superior a outros métodos de
fazer chuva, que produzem gôtas d'água grandes demais para serem verdadeiras. As áreas que exigem
uma aparência úmida devem receber uma pintura especial ― espalha-se sôbre a pintura cênica
comum uma camada fina de verniz, o que escurecerá a superfície, dando-lhe também uma aparência
molhada e brilhante. Não esqueçamos, além disso, de cobrir com glicerina as colunas ou postes da
cena.
De qualquer modo, a água continua sendo a melhor maneira de criar a ilusão de chuva. Para detê-la e
impedi-la de molhar tôda a área de estúdio, aconselha-se o uso de um grande encerado com as pontas
ligeiramente levantadas. Terminada a cena de chuva, a quantidade d'água utilizada ficou retida no
encerado. Joga-se areia dentro e, depois que a areia embeber a água, retira-se tudo. Em outras
ocasiões, determinado número de regadores, prêsos a uma prateleira, para que possam ser inclinados
de uma só vez, proporcionará o efeito de chuva durante o tempo suficiente para satisfazer a maioria
das exigências dos produtores. Caso só disponhamos de um único regador, êste deve ser empregado
próximo e em frente à lente da câmera. A desvantagem está em que as gôtas de chuva, grandes no
comêço, tornam-se gigantescas, embora o efeito geral ainda seja de chuva. Para os artistas, contudo, a
técnica de molhá-los é sempre o método da glicerina.
Como a iluminação do efeito de chuva assume importância decisiva para o sucesso do truque, usa-se
um pouco de tinta azul na água, para que ela possa melhor captar a luz. O leite condensado tem sido
empregado com Idêntica finalidade.
Na opinião de técnico Austin Huhn, citado por Rudy Bretz em "Techniques of Television
Production", qualquer tipo de superposição de chuva mostra-se bem superior, em geral, a todos os
truques para se obter o efeito à frente da câmera que focaliza a cena em questão.
A ILUSÃO DE ESPAÇO E A PERSPECTIVA ARTIFICIAL
As dimensões dos estúdios de TV costumam deixar muito a desejar, tornando imprensados os
cômodos e limitando os movimentos das câmeras, quando deveriam ser mais espaçosos. Há
espetáculos, aliás, para os quais os maiores estúdios ainda são pequenos demais. Para resolver o
problema, recorre-se ao cenarista que, então, vai criar a impressão de espaço infinito, utilizando
cenários e reconstruindo no estúdio a área que deveria estar ao ar livre. Sejam estilizados ou realistas,
os cenários têm que criar uma impressão de espaço quase ilimitado. Sem recorrer ao artifício da
fotografia, os cenógrafos aproveitam ao máximo o tipo de estúdio à sua disposição, recorrendo,
muitas vêzes, a "backdrops" pintados.

Para que uma construção de primeiro plano e uma pintura de fundo se harmonizem, proporcionando a
ilusão de constituírem uma única cena, a perspectiva das duas deve combinar. O nível de visão da
pintura precisa estar à altura do nível de visão do observador. O problema diminui bastante quando
apenas uma câmera trabalha, substituindo o que seria um grupo incômodo de espectadores de teatro.
Desenha-se a linha de horizonte na figura, colocando-a à altura da câmera que vai focalizá-la.
Entretanto, a câmera não poderá movimentar-se para muito longe, ou perderá parte do que precisa
transmitir. Fica vedado o emprêgo de outras câmeras, localizadas em diferentes posições de
observação, a menos que as tomadas de que ficarão encarregadas sejam tão próximas que não
permitam a diferenciação entre o que é primeiro plano e o cenário de fundo. A utilização de formas de
arquitetura e linhas retas exige grande cuidado. Por outro lado, quando não se trata de linhas retas ou
planos de arquitetura, não se notará quando houver uma pequena falha na combinação da perspectiva.
No Plano Geral Absoluto e no Plano Geral, o telespectador pode observar uma grande parte do chão
do estúdio êste, portanto, passa a ser um cenário de fundo para as tomadas, tanto quanto os objetos
montados verticalmente e os suportes em geral. Desde que haja orçamento para ser dispendido com a
pintura do chão, o tempo suficiente para as modificações quando o estúdio não está sendo utilizado,
podemos recorrer a vários métodos, entre os quais: estender panos pintados sôbre a superfície original
do assoalho; ou pintar o chão com perspectiva artificial. Nesses casos, a pintura não pode ser
removida ou substitui da entre os ensaios; conservamo-la até que possamos lavar o chão e colocar
nêle um nôvo desenho. James MacNaughton, em seus projetos para o soalho de estúdio de TV utiliza
geralmente linhas retas partindo da câmera para a distância, ou figuras desenhadas em vários
tamanhos, de modo a criar uma ilusão de diminuir à distância. A perspectiva obrigatória (o mesmo
que a chamada perspectiva violenta) dos cenários proporciona a ilusão de espaço.
Outro método de produzir a ilusão de espaço é a tomada de espêlho: pinta-se o cenário de fundo sôbre
vidro ou espêlho, ao invés de sôbre planos horizontais ou colunas atrás dos atores. Através de
algumas áreas limpas de vidro, a câmera focaliza a ação "ao vivo" à distância, que aparece como
estando em primeiro plano na tomada completa. Pintando-se edifícios no vidro ou espêlho,
economizam-se cenários exteriores. Um método semelhante utiliza madeira recortada ("cut out"), em
lugar de vidro. As porções através das quais vemos a ação "ao vivo", ficam abertas (seriam os pedaços
claros do espêlho) (página 85).
O uso do "cut out" elimina o risco das reflexões, uma ameaça constante quando se emprega a técnica
do vidro ou do espêlho e a posição da câmera ou das luzes fica levemente diferente, entre o ensaio e o
programa no ar. A condição indispensável para que se estabeleça uma combinação exata entre a ação
real do primeiro plano e a pintura do fundo, é a correta colocação da câmera.
TIPOS DE PROJEÇÃO
A projeção de fundo cria a ilusão de espaço, produzindo uma tomada composta. Numa sala de
projeção típica, deve haver: dois projetores de filmes de 16 mm permitindo, assim, a mudança
instantânea de bobina para bobina; e dois projetores de "slide" de 16 mm. Podemos encontrar ainda:
uma ou duas câmeras pequenas, montadas de maneira que a frente dos seus respectivos tubos fique
voltada para o arranjo de espelhos chamado "Multiplexer". Muitas estações possuem, também, um
dispositivo "Balop" ou "Telop" nomes comerciais dados ao equipamento especial destinado a projetar
materiais opacos, para a face do tubo captador.
Projetando-se "slides", é possível obter cenas de fundo tão realistas quanto as de um filme (desde que,
naturalmente, não se trate de objetos ou sêres que deveriam estar em movimento). Se o produtor tiver
que escolher entre a projeção cinematográfica e a de "slides", no caso de cenas estáticas deve sempre
dar preferência aos últimos. Com a ajuda dêstes, apresentamos cenários exteriores que se estendem à
distância, bem como interiores (o de uma catedral, por exemplo, difícil de ser erigido num estúdio).
Em termos de economia, se compararmos os "slides" com cenários de fundo pintados ou de difícil
construção, ou mesmo com murais fotográficos, êles ainda sairão ganhando.

Algumas produções requerem que o cenário de fundo projetado seja apenas o equivalente a um
exterior visto através de uma janela. Se a projeção deve representar um papel de destaque na história,
precisará ser bastante realística. Para que o telespectador tenha tal impressão, manter-se-á um certa
distância atrás da moldura da janela. Contribuirá para o realismo do "exterior" a movimentação da
câmera, que deverá focalizar através da janela de diferentes ângulos. Duas coisas precisarão ser
evitadas: a demasiada proximidade do cenário de fundo e o detalhe.
Empregando-se "slides" compridos, que fazemos deslizar através da abertura do projetor, obtemos
um cenário de fundo móvel. Para uma peça rural, a carroça da personagem parecerá estar em
movimento, com o simples recurso de "slides" de árvores e postes telefônicos como cenários de
fundo. Requerendo-se apenas um leve movimento no panorama, aconselha-se o uso de "slide", ao
invés de filme, porque o primeiro permite que maior quantidade de luz alcance a tela. Para "slides"
compridos, mais sensíveis às irregularidades da operação manual, aconselha-se o projetor
"Trans-Lux" ou semelhantes.
Quanto à projeção de efeitos, obtém-se com um grande "slide" circular, que é girado através da
abertura do projetor, sendo a fonte de luz um "spotlight" de 2.000 ou 3.000 watts. Há "slides" dos
mais diversos tipos: nuvens cerradas, fogo, fumaça, personagens fantasmagóricas. O mecanismo
giratório pode desenvolver uma série enorme de velocidades, de acôrdo com os objetivos almejados.
Com a projeção de fundo cinematográfica, as possibilidades de efeitos aumentaram
consideràvelmente, dada a facilidade de apresentação de cenas de ação, vistas panorâmicas, figuras
ou veículos em movimento, cenas de rua. O filme realizado na travessia de uma ponte, desde um carro
que se movimenta devagar, poderá ser projetado como cenário de fundo, enquanto o ator, no estúdio,
diz a sua fala. Aos telespectadores, êle parecerá estar, realmente, atravessando a ponte. Para evitar
que o cenário de fundo desapareça antes de terminada a tomada, usa-se uma bobina especial,
continua.
A tela para projeção de fundo fica permanentemente estendida numa moldura fixa, pois não deve ser
enrolada.
Um problema que ocorre, na projeção, é o chamado "fall-off". Trata-se da queda de intensidade da luz
ao redor das bordas da tela. Uma câmera colocada em posição perpendicular à tela focaliza o máximo
de iluminação no centro da mesma, e o mínimo ao longe de suas extremidades. Movimentando-se a
câmera para uma posição lateral, o lado da tela mais próximo apareceria como o de maior brilho, e a
intensidade da luz cairia progressivamente, atravessando a tela.
Rudy Bretz adverte que a projeção em ângulo não traz qualquer vantagem para a projeção de fundo na
televisão, porque "A tela inteira mostrará o "fall-off", geralmente notado apenas à volta das bordas."
Aconselha-se a projeção em ângulo para os casos de projeção de frente. O projetor deverá ser
colocado, então, acima ou ao lado da tela, numa posição que o esconda da câmera.
Sôbre a projeção de frente, escreveu Rudy Bretz em "Techniques of Television Production": "Para a
estação com facilidades e espaço limitados, uma pequena experiência com o método de projeção de
frente mostra-se altamente recomendável. Karl Woger, na WPTZ, com um estúdio relativamente
pequeno, usou a projeção de frente de preferência à projeção de fundo. De acôrdo com Woger, "a
única coisa que a projeção de fundo nos dá, e que não é possível obtermos com a projeção de frente, é
a habilidade de colocar a ação próxima à tela. Entretanto, isto não constitui uma desvantagem no caso
da projeção de frente, porque o efeito de separação entre o ator e o cenário de fundo aumenta a
ilusão." A projeção de frente não requer uma tela cara; serve quase tôda superfície clara, embora telas
comuns para a projeção de fundo, brancas, possam ser empregadas para a projeção de frente. Esta não
fica sujeita aos problemas do "hot spot" ou "fall-off", a menos que a câmera esteja operando de um
ângulo relativa-mente extremo. O projetor deve ser colocado acima das câmeras, focalizando abaixo,
num ângulo acima das cabeças dos artistas. O projetor deveria ficar tão distante quanto fôsse mais

prático, ao menos tão distante quanto duas vêzes a diagonal da tela. Os projetores têm, geralmente,
uma baixa profundidade do foco, e não é possível conservar a parte de cima e o fundo da tela de
maneira exata, na projeção que desce em ângulo; pode-se movimentar a tela para cima, um
pouquinho, de modo que fique perpendicular ao projetor. O ângulo de projeção e a posição da tela em
relação ao projetor deveriam ser padronizados, e se necessário, os "slides" que são preparados,
distorcidos com antecedência. Se o ângulo da projeção, por exemplo, faz com que a parte mais baixa
da imagem apareça, na tela, maior do que deveria ser, o "slide" pode ser feito (por métodos especiais)
de modo a ficar distorcido ao inverso, para que a parte mais baixa da imagem no "slide" seja menor
que a parte mais alta, e disto resultará uma projeção não deturpada."
Através da projeção, criamos sombras grandes ou pequenas, nítidas ou esmaecidas, naturais ou
deturpadas. Para transformá-las em sombras móveis ou em mutação, basta um movimento ou uma
mudança da fonte de iluminação. Um artista colocado entre a fonte de luz e a superfície de uma
parede produzirá uma sombra sôbre a parede. O mesmo ocorrerá se o cantor do espetáculo ficar atrás
de uma tela translúcida, para que a sombra seja projetada e vista pelo lado contrário. De qualquer
modo, o tamanho de uma sombra projetada é inversamente proporcional à distância do objeto para a
fonte de luz.
Projetores de efeitos cênicos criam o efeito de chamas numa tela de fundo, girando duas lâminas de
espêlho irregular, em velocidades diferentes, à frente de um poste de luz. Se o fogo é projetado,
entretanto, como se fôsse muito grande, talvez perca a ilusão de distância, pelo fato de as chamas
aparecerem enormes. A mesma máquina produzirá chamas do primeiro plano, numa lâmina de
espêlho. Caso a cena de fundo precise aparecer através desta lâmina, o espêlho terá que ser claro; para
a projeção sôbre o espêlho, êste precisará ser polvilhado. As chamas projetadas classificam-se em
dois tipos: de primeiro plano e de fundo. Para o fogo vindo de trás, e observado através de uma janela
ou à distância, emprega-se tanto a projeção de frente quanto a projeção de fundo dependendo do
espaço disponível.
COMO APROVEITAR BEM A ÁREA DESTINADA AO ESTÚDIO
Alguns programas não exigem, necessàriamente, um "set" especial. Sendo assim, a emissora de
televisão providenciará um tipo de cenário permanente, a ser usado para mais de um espetáculo,
desde que se façam alguns arranjos de acôrdo com o tipo do programa, dando um toque diferente ao
mesmo "set". O cenário permanente deve ter como características: adaptabilidade a diversas
situações, simplicidade e bom gôsto. No mesmo "set" em que se realizou uma entrevista poderá ter
lugar uma pequena palestra ou a rápida apresentação de um visitante ilustre, comerciais, um
programa de perguntas e respostas, a leitura do noticiário ou de um comunicado da estação. Caberá,
então, ao cenarista, dar alguns retoques, criando com outros elementos uma impressão diferente do
mesmo ambiente.
Se a emissora de TV dispõe de dois "sets" permanentes, enquanto um dêles está no ar, o outro pode
ser preparado para o programa seguinte. O cenário permanente economiza tempo, pois não precisa ser
retirado ou colocado, além de possibilitar a utilização do estúdio por um número maior de horas por
dia. Outras vantagens dêsse tipo de cenário, não desmontável: economiza o espaço adicional para
estocagem; sua aparência é melhor, em alguns aspectos, porque as fendas são cobertas e o material
empregado pode ser mais pesado que o oleado; dura mais tempo que o "set" composto de partes
separadas, que entra e sai do estúdio tôda vêz em que é necessário, tornando-se rápidamente
enegrecido e classificado; a iluminação não precisa sofrer grandes modificações, a cada apresentação.
Cenários permanentes são empregados, em geral, para dois tipos de programas: noticiários (a mesa do
apresentador, tendo como fundo um painel fotográfico ou um enorme globo) e aulas de culinária.
Uma cozinha permanente, funcionando a contento, servirá não apenas ao programa de culinária, mas
será aproveitado para vários comerciais co-relacionados. Ao mesmo tempo, colocar-se-ão outros
"sets" na frente da cozinha, de acôrdo com a necessidade da programação.

OS CENÁRIOS
Como trataremos dos cenários naturais no capitulo 4, quando falarmos sôbre a transmissão externa,
examinaremos agora exclusivamente o cenário artificial, quer dizer, a criação do cenógrafo. Êste
precisa ter como qualificativos básicos, para bem exercer a sua profissão: poder imaginativo,
inteligência e conhecimentos técnicos.
Péricles Leal aconselha, em "Iniciação à Televisão":
"O cenógrafo deve ter conhecimento da resistência dos materiais, assim como seu maquinista-chefe
(ou montador). Os cenários devem ser sólidamente assentados. Em cenas de mata, floresta, jardins,
devem ser usados árvores, plantas e mato de verdade, nunca papel pintado. Os painéis pintados
(representando florestas e jardins) devem ser usados apenas em planos afastados, protegidos, em
planos próximos, por árvores e mato reais.
A altura mínima de cada tapadeira deve ser de 3 metros, podendo ser aumentada essa altura, de
acôrdo com as necessidades da cena. No caso de haver escadas ou praticáveis em cena, essa altura vai
aumentando em relação aos acidentes citados."
Quer se destine a dar uma aparência agradável e atraente ao ambiente, quer tenha por objetivo criar
uma ilusão de realidade, todo cenário precisa estar de acôrdo com o espírito do programa ou
comercial; além disso, tem quer ser leve, fácil de transportar e montar. As unidades como suportes,
janelas, portas, etc, devem ser projetadas de modo a facilitar a junção e a separação, empregando-se
as dobradiças de prego sôlto, muito práticas para a televisão. Trabalhando com móveis, apliques e
adereços, o cenógrafo faz a montagem tendo sempre em mente os objetivos do produtor. Pode decidir
utilizar o cenário montado em divisões, usando tapadeiras telões pintados com motivo simples ou
trecho de rua; em outras ocasiões, preferirá o emprêgo de cortinas, como fundo neutro para qualquer
cena. Aliás, todo estúdio dispõe de uma parede coberta com cortinas que vão do soalho ao teto,
suspensas de trilhos movediços.
Encontramos também, nos estúdios, objetos designados pelo têrmo genérico de "flats" (molduras de
madeira cobertas com lona; madeira leve ou papelão), pintados de modo a harmonizar com o
pano-de-fundo. Entre as peças já montadas, que exigem mais elaboração, citamos: caixilhos de
janela; portas com batentes, fáceis de abrir e fechar; imitação de lareira e arcadas; estantes. Em geral,
tôda espécie de cenário pode ser preparada com peças montadas. Pilares soltos, molduras e "flats"
abertos com desenhos geométricos servem para criar um ambiente, unidos a reposteiros, colunas,
cortinas e outros elementos.
Alguns espetáculos dramáticos, intencional:mente, dispensam cenários, preferindo deixar ao público
a oportunidade de imaginá-los. Entretanto, quando há "props" essenciais ao desenvolvimento da
cena, os mesmos são colocados, sela uma cama para as últimas palavras de um moribundo, uma
cadeira ou até uma gangorra. Em caso de necessidade, efeitos especiais como neve ou cerração
compõem a cena.
O cenógrafo precisará dispor, no estúdio ou na sala de armazenagem contigua, de um estoque
variado: mesas rolantes (úteis para comerciais, demonstrações numa palestra, exibições diversas);
móveis de todos os tipos (poltronas, cadeiras de balanço, secretárias, mesinha de cabeceira, etc);
adereços, entre os quais peças de tapeçaria, cortinas, quadros, espelhos, estatuetas. Rádio, fogão,
geladeira, vitrola também são necessários, para compor um ambiente, especialmente nos espetáculos
dramáticos.
O método "in-setting", usado quando muitos programas se realizam na mesma área do "set", consiste
em dobrar o cenário que vamos utilizar por último, quer dizer, dobrá-lo o mais que pudermos, para
que economizemos espaço; em seguida, colocamos o "set" que o precede na frente dêle; em alguns
casos, um terceiro cenário vem ocupar um lugar sôbre o "set" de que falamos anteriormente. Peças

grandes e móveis diversos não podem ficar preparados com antecedência. Todavia, o recurso vale
para o os suportes de fundo, que levam muito tempo para serem levantados e podem ficar prontos
com bastante antecedência. O mais comum é que o primeiro cenário, colocado bem nos fundos do
estúdio, seja o "set" permanente, usado com regularidade na programação diária.
O cenarista deve ser capaz de colocar os cenários em qualquer lugar do estúdio; em geral, de seu
trabalho resulta um grupo de "sets" pequenos, de duas ou três paredes, com paredes laterais abertas
em ângulo que permita às câmeras focalizar dentro, pelos lados. Ficando à volta das paredes do
estúdio, êsses cenários darão condições aos câmeras para que operem em uma área aberta no centro.
Outros espetáculos, entretanto, requerem a colocação dos "sets" no centro do estúdio, deixando para a
movimentação das câmeras apenas os lados. Está neste caso o cenário que abre para outro: dois
quartos, sala e corredor, sala-de-estar e terraço. Apesar de conceder maior liberdade de operação e
maior número de ângulos, o cenário disposto dessa maneira exige planejamento total e ensaio de
câmeras, para que uma tomada não mostre o cenário de fundo de uma outra tomada.
Considerações de segurança impõem o uso de produtos químicos especiais, à prova de fogo com êles,
borrifa-se ou pinta-se o cenário, antes ou depois de sua pintura.
Grandes fôlhas de cartolina enrugada encontram uma boa utilização no estúdio de TV;
empregando-se êsse tipo de material prêso a um suporte, a cartolina pode ser retirada, ou para o
depósito ou para o lixo, não deixando o suporte danificado. Êste poderá ser imediatamente usado para
a sua finalidade original, sem que para isto precisemos pintá-lo.
Como algumas tomadas focalizam o soalho, torna-se aconselhável pintá-lo, para que o mesmo
harmonize com a decoração do "set". Na maioria das vêzes, porém, isso deve ser evitado, pois cada
programa exige um tipo de cenário, o que demandaria em um maior número de pinturas. Quando o
chão do estúdio fôr de madeira, para se impedir a infiltração da tinta, o melhor método é estender
sôbre o soalho uma lona lisa, que será pintada e repintada até se tornar tão espêssa que se rasga.
Para a mudança rápida de cenários, há diversos métodos: puxar ràpidamente, com o emprêgo de
cordas, e enrolar, ou fazer subir os "drops”; empregam-se, também, pequenos palcos giratórios, onde
se coloca um "set" num lado da mesa giratória e um segundo cenário no outro lado.
Todo cenógrafo se preocupará com um detalhe: a movimentação das câmeras. O "set" comum, de três
paredes, principalmente se estas forem em ângulo reto, apresenta limitações, obrigando tôda a
focalização a ser de frente. Se as paredes ficam abertas, as câmeras se introduzem na cena com maior
facilidade, obtendo ângulos laterais. Um "set" com porta ou janela permite que a câmera vá mais
longe lateralmente e, com freqüência, possibilita a focalização por trás do "set". Quando as tomadas
não são muito próximas, surge o perigo de que apareçam o equipamento e o pessoal, que ficam aos
fundos. Para se evitar que isto ocorra, colocam-se proteções. Uma janela proporciona uma tomada
através, ou várias tomadas do interior de um cômodo, mesmo que a janela não tenha qualquer função
na história.
Em "Techniques of Television Production", Rudy Bretz conta que, certa vez, "um cenarista foi
chamado a projetar um cenário para um pesadêlo: o "set" deveria aparecer como inteiramente irreal,
dando a impressão de uma visão. O cenógrafo trouxe um "set" sem paredes. Sem ser desconhecido no
teatro, era algo nôvo em televisão. As molduras das portas e janelas ficavam suspensas por meio de
arame e os quadros e outras decorações de parede dependuravam-se do teto." Segundo Rudy Bretz,
êsse tipo de cenário oferece às câmeras uma focalização de todos os ângulos, embora exija
planejamento e um cuidadoso ensaio, para que uma câmera não surja inesperadamente na sala de
jantar...
Para as cenas de exteriores, a imitação da natureza com o emprêgo de oleados e pinturas resulta numa
aproximação precária da realidade. Requer muita arte e habilidade fazer folhagem e rochas que
convençam o telespectador. Embora o mural fotográfico seja eventualmente utilizado, cenários de

fundo planos nem sempre são adequados, tornando-se necessárias pedras e árvores tridimensionais.
Quando o roteiro não exige grande quantidade de vegetação, empregam-se ramagens naturais,
misturadas a folhagem artificial. Rochas de gêsso, de contextura adequada, exigem tempo para a. sua
preparação, que precisaria ser levada a efeito no estúdio, que em geral permanece ocupado. Pedras de
tamanho pequeno ficam leves, se o material utilizado fôr arame e oleado. Cobrindo com folhagem,
tornamos invisíveis as dobras do oleado. Uma solução feliz consiste em optar por árvores e rochas
estilizadas, sem pretendermos que tenham uma aparência realista.
Alguns cenaristas evitam empregar o vermelho e o azul; outros preferem pintar os seus cenários em
uma só côr, ou em tonalidades de uma única côr, ou apenas em tons de cinza.
COMO SOLICITAR CENÁRIOS
O produtor do espetáculo visualiza a ação e faz um esbôço do "set" que deseja, apresentando-o ao
cenarista; ou, então, discorre ao cenógrafo sôbre o programa, deixando-lhe a liberdade de criar os
cenários. Em qualquer uma dessas hipóteses, o cenarista precisará ter conhecimento dos seguintes
dados:
― qual o ambiente geral do espetáculo, local e período;
― movimentação dos atores, no ar e fora do ar, entre os "sets";
― se haverá ou não movimentações rápidas de um artista, terminando uma cena e precisando iniciar
a seguinte em um outro cenário;
― a sucessão das cenas, o que determinará quais os "sets" que deverão ficar contíguos, no estúdio;
― se é possível colocar os cenários à volta do estúdio, numa ordem lógica, para que as câmeras não
tenham que ir muito longe, quando da transição entre as cenas;
― se há tomadas "chave", e quais são, para que o cenógrafo crie um "set" que dê acesso à câmera e
permita o seu retôrno;
― em que estúdio o cenário vai ser montado ― de posse desta informação, estudará as limitações da
altura do estúdio e as suas áreas que não permitem uma boa iluminação, as quais, em razão disso,
deverão ser usadas o mínimo possível como "set";
― o que será colocado, no estúdio, além dos cenários; se o espetáculo inclui a participação de uma
orquestra, o que exigirá espaço para a mesma;
― se o programa requer mudanças de maquilagem e de vestuário, a serem efetuadas no próprio
estúdio, diminuindo a área disponível;
― qual o espaço destinado ao comercial, para que êste não prejudique o espetáculo ou vice-versa;
― se haverá projeção de fundo;
― que unidades de cenário estão em estoque e podem ser pintadas e usadas novamente.
Com as informações mais importantes, o cenarista começará o seu trabalho, procurando não esquecer
as características do acesso ao estúdio, o que evitará o desenho de peças grandes demais para caber no
elevador onde devem entrar, ou no corredor, ou nas curvas da escada que conduz ao estúdio. De nada
adiantará desenhar bonitos "sets" que precisarão ser cortados em pedaços, ou retirados do programa,
porque não puderam ser levados ao local!
Todo espetáculo exige uma "planta baixa", com sinais indicadores dos acidentes para cada cena. Caso
seja necessário, o produtor apresentará, no espêlho de cada roteiro, os detalhes, como descrições e as

dimensões em centímetros.
Transcrevemos, na página 84, em ordem alfabética, o sistema de sinais adotado internacionalmente
para indicar os acidentes, móveis e objetos de cena mais usados:
A construção de um "set" em miniatura compensa o trabalho, quando se trata de uma produção mais
complexa, pois oferece ao diretor uma oportunidade de planejar as tomadas com maior precisão,
tomando contacto de imediato com muitos problemas de movimentação de câmeras e de
"mike-boom", antes que êstes atrapalhem o ensaio. Para qualquer programa, aliás, auxilia bastante o
realizador um modêlo de estúdio, equipado com o cenário padrão em estoque, construído em escala,
câmeras e "mike-boom".
EFEITOS ESPECIAIS COM CENÁRIOS
Movimentando-se o cenário, damos ao telespectador a ilusão de movimento, sem que os artistas
precisem correr ou fazer qualquer movimentação. Uma jovem pode cantar, ao mesmo tempo em que
pedala uma bicicleta levemente suspensa e parada; árvores, casas e outros elementos de cenário são
movimentados, ao fundo, criando o efeito da artista cantar andando de bicicleta.
Tendo sido solicitado um cenário exterior, dentro do estúdio, emprega-se o recurso de ampliar muitas
vêzes o tamanho de uma fotografia, por exemplo, do panorama da cidade. A foto ampliada é colocada
em uma moldura plana, fornecendo um fundo realista. Assim, uma conversa que tem lugar na varanda
de um apartamento ficará acrescida de um elemento "real", se aparecer uma vista da cidade, através
da janela. Os murais fotográficos, como qualquer material fotográfico empregado na televisão,
devem ser mais para claros do que contrastantes. Podem resultar de ampliações feitas, primeiro, no
papel fotográfico, e depois montadas, ou resultar de ampliações diretas sôbre o oleado, sensibilizado
antes por uma emulsão fotográfica. O segundo recurso tem a vantagem de não apresentar marcas, em
conseqüência das vêzes em que tiver de ser dobrado ou enrolado. O oleado será permanente, pois se
fôr enrolado, talvez venha a apresentar danificações. Prêso a uma moldura rígida (como a tela para a
projeção de fundo), colocar-se-á a moldura sôbre uma base mais para larga. Dai se afirmar, com
razão, que os murais fotográficos não economizam o espaço do estúdio, mesmo que possam ser
montados atrás de um outro. Entretanto, o oleado sensibilizado nada sofre, quando dobrado. Como os
resultados são mais realistas, sai mais barato ter um mural fotográfico do que fazer um bom "drop"
pintado. Alguns estúdios dispõem de murais fotográficos de uso comum: uma paisagem local, um céu
nublado, trecho de um bosque, edifícios públicos.
COMO ATUA E INFLUENCIA O ILUMINADOR
A qualidade da emissão depende, em grande parte, da iluminação adequada. Os diferentes tipos de
luzes podem ser combinados e dirigidos em qualquer direção. Estudando o roteiro de um espetáculo e
a disposição do cenário, o engenheiro de iluminação determina, com os seus auxiliares, o tipo de
iluminação necessária.
Algumas luzes destinam-se à iluminação de frente, enquanto outras empregam-se para a iluminação
de fundo. No painel de contrôle, encontra-se uma série de interruptores individuais e de unidades
reguladoras de intensidade. O diretor de iluminação enviará instruções, durante a representação, ao
operador do painel, caso haja necessidade de mudanças ou mesmo de reforçar observações feitas
anteriormente. Se o diretor de iluminação percebe, através de seu monitor, uma área que esteja
demasiado brilhante, ordenará ao operador que apague ou diminua a intensidade da luz
correspondente, à qual se referirá citando o seu número de identificação. Chama-se "ligth cue"
qualquer mudança de iluminação que precise ser efetuada durante um programa. Devido à
movimentação da câmera ou à mudança de ângulo, surge a necessidade de fazer pequenos
ajustamentos ou adaptações, em intensidade e harmonia. Produções complexas chegam a exigir quase
tantas "ligth cues" quanto as tomadas de câmera. Quando diversas câmeras trabalham

simultâneamente, em uma mesma área, focalizando de ângulos diversos, um efeito de iluminação
preparado para um determinado ângulo pode resultar em um efeito bem diferente, quando visto de
lado oposto. Portanto, quanto mais divergentes forem os ângulos de câmera ou de uma cena, maiores
deverão ser as adaptações ou mudanças, para que se obtenha uma iluminação correta dos atores,
sejam quais forem os ângulos. As luzes altas podem ser controladas pela diminuição de reflexo ou
suavizando-se a iluminação. Suavizar a luz significar eliminar todos os "spots", algumas vêzes até
mesmo os tubos fluorescentes da iluminação do estúdio.
O iluminado r deve trabalhar com os seguintes objetivos artísticos:
― realizar uma composição agradável, por meio da distribuição correta das áreas de luz e sombra;
― criar a ilusão de realidade desejada: luz solar ou qualquer outro tipo de efeito de iluminação;
― através da iluminação, manter os efeitos dramáticos;
― ajudar na criação ou na manutenção do ambiente desejado (iluminação de chave baixa e
iluminação de chave alta);
― contribuir para dar à cena uma dimensão de profundidade: a forma redonda dos objetos e a sua
forma tri-dimensional são reveladas pela luz que os modela; luzes nas extremidades e as luzes no
fundo separam os objetos do primeiro plano do cenário de fundo;
― acrescentar brilho à imagem, pela utilização de luzes altas, luzes de fundo, etc;
― dar beleza ao rosto, empregando uma iluminação suave (a iluminação especial, chamada "eye
ligth", faz aparecer a luz alta na pupila do ôlho); corrigir a aparência dos artistas, destacando os
ângulos favoráveis do seu rosto e ocultando os traços indesejáveis (ou vice-versa, se o roteiro o exigir,
como no caso de espetáculos dramáticos em que o produtor deseja destacar características
desagradáveis de uma certa personagem);
― utilizar métodos criativos de iluminação;
― empregar os melhores métodos de iluminação, para cada tipo de transmissão.
Ao mesmo tempo, o responsável pela iluminação precisa compreender todos os aspectos técnicos da
televisão, de modo especial as características do tubo de câmera. Além de criar e experimentar com
preocupação artística, vetará qualquer iluminação que resulte numa qualidade técnica inferior do
sinal de transmissão. Á sua qualificação técnica terá, como vantagem, integrá-lo na equipe de
engenharia, que passará a confiar no seu trabalho, o que é realmente uma necessidade, para que o
resultado final não represente fracasso.
A utilização de cenários permanentes torna desnecessária uma mudança considerável de luzes.
Entretanto, cada cenário requer uma nova disposição das luzes.
Tôda luz deve ser colocada onde produzir o melhor efeito, assim como será dirigida para o objeto
apropriado; por outro lado, há casos em que a luz precisa ficar fora de determinadas áreas da cena.
Empregar-se-á um tipo especial de iluminação para a projeção de fundo, pois qualquer luz de frente
apagará as tonalidades escuras da tela.
Para dar aos engenheiros de "vídeo" a melhor iluminação possível, possibilitando-lhes a regulagem
da imagem, o estúdio se mantém escuro nos demais pontos fora de cena, com exceção de alguns
quebra-luzes que iluminam os "scripts" do Diretor do programa e do diretor de estúdio.
O tubo de imagem orthicon tem sido responsável pelo aparecimento dos chamados "falsos efeitos",
como: halo, repetição fantasmagórica da imagem orthicon ("ime ghost"), escurecimento anormal.

Uma luz alta, especialmente brilhante, fará surgir à sua volta, exatamente à sua volta, uma espécie de
halo, que se desenvolve de modo a rodear a luz. Quanto maior o contraste entre a luz alta e o cenário
de fundo, maior e mais extenso será êsse halo escuro. Diminui-se o halo por meio de cuidadoso
ajustamento de câmera. Todavia, somente um contrôle rigoroso das luzes altas, bem como uma
distribui cão da luminosidade dentro da cena pode eliminá-la. Há casos, porém, em que o halo agrada,
dá beleza à tomada, embora, na maioria das vêzes, o efeito seja bastante desagradável.
Quando um objeto particularmente brilhante está colocado junto a um cenário escuro, não aparece
apenas um halo visível à volta dos cantos da imagem clara, mas também uma repetição
fantasmagórica do mesmo objeto, um pouco deslocada na tela. Um título com letras brancas num
fundo preto, em geral, provoca êsse defeito.
Uma solução para o problema do "Imo Ghost" consiste em colocar um objeto brilhante no centro da
tela. Outra medida melhor é reduzir a distribuição do contraste, ou para escurecer o objeto ou para
iluminar o fundo da cena.
Surgindo grandes áreas escuras na mesma tomada que inclui áreas claras de elevada intensidade, se a
tonalidade da luz fôr reduzida a não mais que cinco vêzes a intensidade da sombra, o escurecimento
não constituirá um problema sério.
A nitidez da sombra projetada depende do tamanho da fonte de luz e da distância do objeto para a tela.
Uma grande fonte de luz por exemplo uma "floodlight" lançará uma sombra de bordas esmaecidas.
Caso a superfície na qual a sombra fôr projetada não estiver perpendicular à fonte de luz, veremos
uma sombra irregular, como que torcida. Sabemos, porém, que as maiores são, de certo modo, tortas,
em virtude de a parte superior da parede ou tela ficar mais distante da luz que a parte inferior.
Quanto maior a tela, maior quantidade de luz é necessária para que se observe uma iluminação
adequada. Por outro lado, nas cenas noturnas, o cenário de fundo pode estar muito mais escuro do que
o primeiro plano, aceitando-se, inclusive, a ocorrência de um "fall-off". Outros fatôres também
influirão: o tamanho da tela, a densidade do "slide", o tipo de iluminação de estúdio empregada, o
ângulo da câmera para a tela. Antes de se tomar uma decisão definitiva, aconselha-se colocar o "slide"
no projetor, iluminar a tela e ver como aparece. O problema de conseguir luz suficiente para fazer
passar através do "slide" aumenta, quando se emprega o filme de 16 mm, devido à área dêste ser
muito menor.
Cuidados especiais requer a iluminação do primeiro plano à frente das telas para a projeção de fundo
não devemos permitir que a luz incida na tela. Para conservar as luzes fora da tela, utiliza-se sôbre os
atôres apenas luz lateral, luz de cima ou luz de fundo, a menos que êles se encontrem a uma boa
distância à frente da tela. Disso resulta uma iluminação contrastante, difícil de combinar, mesmo
quando se tem uma tela cinzenta.
Tôda luz de frente deve ser usada com parcimônia na televisão. Como todo centímetro de estúdio
constitui uma área preciosa, a qual se utilizará da melhor maneira possível, evita-se colocar as luzes
no chão, sôbre suportes. As luzes no chão precisam ser do tipo que se movimentam com as câmeras.
As "luzes-chave" são, muitas vêzes, usadas em suportes colocados no chão, embora se montem
assim, com maior freqüência, as "floodlights".
O excesso de luz no teto (iluminação com tubos fluorescentes) ocasiona sombras nos olhos, bastante
desfavoráveis.
Para destacar certos elementos do cenário, o iluminador empregará a "high light"; para destacar
somente o artista, escolherá uma iluminação suave a "low key light", ficando escuro, o cenário de
fundo.
A iluminação do efeito da chuva a cair, e que precisa ser vista pelos telespectadores, é muito

importante terá que vir de lado, com intensidade. Um "spot" com a lente removida dará uma boa fonte
de luz para essa finalidade. Alguns técnicos descobriram que um pouco de tinta azul na água, ou leite
condensado, facilitam a captação da luz.
O iluminado r é o responsável pela beleza de um rosto, tanto quanto o maquilador, pelo que evitará
um contraste demasiado entre luz e sombra. Impedirá, assim, o aparecimento de rugas, formas
indesejáveis, pontas ásperas, que tornam qualquer mulher dez anos mais velha, dando à televisão a
má reputação de ser cruel para com as mulheres. O mesmo efeito não se mostra tão desfavorável com
relação aos rostos masculinos, devido ao fato de que um pequeno acrêscimo de linhas um tanto duras
freqüentemente sugere fôrça e virilidade.
A iluminação apropriada é um fator muito importante para que se conserve o contraste da imagem
dentro dos limites necessários. O contraste pode ser controlado, conservando-se a reflexão dos
objetos e superfícies dentro da série adequada da escala cinza. Se objetos escuros são iluminados de
maneira obscura e objetos claros iluminados brilhantemente, a série de tonalidades pode aumentar
tanto que fique além da capacidade do sistema de televisão para reproduzi-las de modo satisfatório.
Resumindo, eis alguns conselhos práticos para a iluminação de um "set" comum:
― Conserve os "spots" longe do "mike boom". Se o "boom" fôr colocado no centro, use "key lights"
em ângulos laterais. Experimente o "mike" em diversas posições, enquanto as luzes estão sendo
colocadas;
― Observe qual o melhor efeito de iluminação para o objeto, quando visto na câmera;
― Experimente colocar, na área onde transcorrerá a ação, diversos tipos de luzes, como "key light",
fill-light" e "back-light".
― Espalhe a "till-liaht" de modo que não projete sombras. Uma sombra projetada é natural; todavia,
sombras múltiplas, em conseqüência do uso de mais uma "key-light" na mesma área, desviam a
atenção;
― Não se preocupe com as sombras dos artistas ou do "mike boom", projetadas no chão ou entre os
"props" dos fundos, pois não serão vistas;
― Não use "key-lights" em geladeiras de côr branca;
― Não acrescente luzes para "apagar" as sombras projetadas. Remova tais sombras alterando as luzes
já colocadas, ao invés de "acrescentar luz à luz ruim";
― Em caso de dúvida, apague tôdas as luzes e comece tudo novamente, primeiro com a "key light".
Consciente da influência de seu trabalho na qualidade do espetáculo e dos elementos de atração para
o telespectador, o iluminado r prefere o diretor que planeja com antecedência cada detalhe do
programa, inclusive a posição e os movimentos dos artistas pelo estúdio. Conhecedor da seqüência de
ações e ângulos de câmera, o diretor de iluminação ficará preparado para as mudanças de luzes. No
plano de iluminação colocada acima dos atores, são desenhados, pelo menos, 9/10 das luzes, além de
se indicar a posição aproximada e a área de cobertura (aproximadamente). Orientando-se por êsse
plano, os eletricistas colocarão as luzes, supervisionados pelo diretor de iluminação. Durante o ensaio
de câmera, cada luz será ajustada em intensidade, forma e raio, direção e qualidade. Observando o
ensaio pelo monitor, o iluminador anotará as adaptações necessárias, aproveitando as interrupções
para proceder às mesmas.
EFEITOS ESPECIAIS DE ILUMINAÇÃO
Para determinados espetáculos, precisaremos de um efeito especial destinado à iluminação dos

fundos de um cenário: eixos de luz, áreas de luz e sombra, podem ser projetados por meio de luzes de
fundo especiais.
Desejando-se uma silhueta, coloca-se a artista sob iluminação (à meia-luz), vista contra um cenário
de fundo iluminado (tela translúcida). A silhueta será mais forte do que a sombra, pois a câmera estará
focalizando diretamente sôbre a pessôa.
O emprêgo de luz colorida, mesmo na TV em côres, tem se mostrado bastante limitado. Na TV em
côres, tais luzes são usadas apenas nos cenários de fundo, quando êstes não foram pintados, o que dá
o efeito desejado. Entretanto, nunca a devemos empregar no rosto dos artistas, a menos que visemos
um efeito muito especial. Através de inúmeras experiências, provou-se que a luz colorida tem pouca
aplicação na televisão.
Para mudar a qualidade da iluminação, tornando-a mais suave e difusa, emprega-se uma superfície
refletora, cujo tamanho e contextura possibilitarão a transformação. Em geral, o objetivo que se tem
em mente determina a escolha do material. Um espêlho ou um refletor de metal polido apresentam
uma reflexão espetacular o raio de luz muda apenas de direção, não havendo qualquer alteração. No
gêsso, o raio de luz refletido espalha-se em tôdas as direções, tão brilhante em uma direção quanto na
outra. Com idêntico objetivo, usa-se o papel prateado retendo o raio de luz, transporta-o para uma
distância maior.
Os refletores mostram-se úteis se instalados nos estúdios onde as áreas de representação são quase
sempre as mesmas, de um espetáculo para outro, produzindo uma luz suave e sem sombra. Quando as
luzes devem ser recolocadas a cada programa, não se empregam refletores.
"Uma prática comum", diz Rudy Bretz, "ê utilizar o soalho como um refletor e fazer saltar um raio
de"spotlight" do chão para a luz suave que está sôbre a personagem".
O efeito do relâmpago que se vê de um terraço ou através de uma janela é criado por luz de fundo ou
uma luz que atravessa a cena, nunca com uma iluminação de frente (ou todo o "set" ficaria iluminado
de maneira uniforme).
Se o roteiro exige que as luzes de um trem em movimento brilhem no rosto das pessoas que se
encontram na plataforma, podemos recorrer a qualquer um dos truques que façam aparecer grandes
sombras. Montando pedaços de espêlho à volta de um cilindro vertical, a luz de um único "spot"
reflete de fora do cilindro para dentro da cena. Cada pequeno espêlho lança sua própria área de luz,
que se assemelha aos "retalhos" de luz projetados pelas janelas em movimento. Como tôda área de luz
ou sombra, em movimento, é claramente definida, o iluminado r não precisa se preocupar com a
intensidade dos "retalhos" de luz.
Nos espetáculos de terror ou de ambiente sinistro, e para realçar tipos grotescos, usa-se luz baixa,
vindo de frente, ou diretamente abaixo ou como luz cruzada vindo dos lados. A luz baixa, de frente,
tem grande utilidade na produção de efeitos teatrais.
A luz proveniente do ângulo da câmera, ou a luz plana de qualquer tipo, iluminará igualmente o rosto
do entrevistado ou qualquer objeto, não deixando que apareçam os altos e baixos da superfície
focalizada, o que representa uma vantagem para os artistas. Entretanto, quando não se trata da
iluminação de um rosto humano, mas de um objeto do qual se deseja realçar a contextura de sua
superfície, nos mínimos detalhes, emprega-se uma luz forte, vindo através da superfície, de um ponto
que está quase no mesmo plano.
COMO ATUA E INFLUENCIA O DIRETOR DE ESTÚDIO
Cabe ao diretor do estúdio repetir os sinais para a ação, transmitidos pelo diretor de TV. Avisa ao
apresentador "comece", ou simplesmente aponta para a câmera, indicando que deve olhar para a

lente. Seguindo o "script", observa a posição dos artistas e os objetos necessários à cena, antes do
inicio do espetáculo.
Durante o programa, mantém-se atento ao desenrolar da ação, pronto a orientar, a apressar uma fala
ou a solicitar que o apresentador se demore um pouco mais na explicação, de modo a preencher o
tempo que ainda resta. Zela pela ordem e o silêncio no estúdio. Mostra ao operador de câmera o cartaz
que deverá focalizar em seguida, de acôrdo com a ordem dada pelo diretor ao próprio câmera, pelo
interfone.
Quando os convidados de um programa de entrevista chegam à emissora, o diretor de estúdio os
recebe, acomodando-os fora de cena e lhes fornecendo as instruções preliminares sôbre o espetáculo
de que vão participar. Deverá observar se êles estão usando jóias ou outros objetos brilhantes
(prendedor de gravata, por exemplo) e, em caso positivo, explicará por que precisarão tirá-las.
Examinará, também. as roupas, para que forneçam o necessário contraste de côres (um vestido ou um
terno branco não serve absolutamente para a televisão!)
A coordenação dos movimentos, no local, depende do diretor do estúdio, que se esforçará para que as
ordens do diretor de TV sejam cumpridas, assim como os objetivos do roteiro do produtor do
programa. Enquanto os câmeras, os artistas e o operador do "boom" se movimentam, êle tem que se
preocupar exclusivamente com o "script", quer dizer, esforçar-se para que a ação corresponda ao
roteiro. Nos espetáculos "ad lib", a responsabilidade do diretor de estúdio aumenta.
O QUE O DIRETOR DE ESTÚDIO PRECISA SABER
Para corresponder ao que esperam dêle, todo diretor de estúdio deve conhecer: a programação da
estação; o roteiro de cada transmissão (seja um comercial, programa de entrevistas ou um espetáculo
de variedades...); as limitações de uma produção de TV (alcance dos microfones, área de cada
câmera, roupas e jóias que prejudicam a qualidade da imagem, a pressão do tempo...); o sistema de
sinais e "deixas" para os artistas e participantes de um programa.
Embora os métodos variem bastante, são êstes os sinais mais comuns, usados pelo diretor de estúdio
como "deixas" para os atôres:
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O DIRETOR DE TV, O CÂMERA E AS LENTES

COMO ATUA E INFLUENCIA O DIRETOR DE TV
O diretor de TV (também conhecido como "suíte", "homem do corte" "selecionador de imagens"
"switcher", "diretor de câmera"), tem uma função importantíssima cabe a êle escolher o que vai ser
mostrado ao público, a melhor tomada, do ponto de vista artístico ou das necessidades do "script" ou,
nos programas "ad lib", a imagem mais atraente ou que melhor informe. Apertando botões, êle coloca
no ar: a voz do locutor, a música de fundo; a tomada escolhida, entre duas ou três que os câmeras lhe
apresentaram, através do monitor; ou o "slide" de uma autoridade municipal, ou o filme de uma
inauguração. Coordena as diversas ações que resultam no espetáculo transmitido; a movimentação
dos câmeras segue a sua orientação; a pressão de seus dedos nos botões adequados realiza a mudança
de imagem (é a isto que chamamos "corte"). Comanda os movimentos do câmera no ar, enquanto, ao
mesmo tempo, prepara os outros câmeras para as próximas tomadas. Como a técnica de produção de
TV foi criada em função do trabalho da câmera, quando o "suíte" realiza um trabalho de coordenação
das câmeras, planejado para a apresentação da melhor imagem, obtém um resultado, pelo menos,
satisfatório. Na apresentação de um concêrto sinfônico, emprega, por exemplo, três câmeras: uma,
lhe mostra os músicos através das cordas da harpa; a outra, focaliza os violinos; a terceira câmera, dá
ao "suíte" uma tomada de tôda a orquestra. Numa tomada de cima, com espêlho, não exige uma
movimentação rápida, pois sabe que o operador pode sair da área-determinada, a menos que se trate
de um espêlho de tamanho grande.
Caso o diretor de TV se demore nos "cortes" de uma partida de futebol, o telespectador poderá perder
a visão do gôl decisivo. Se não ordenar ao câmera que vá se colocando de modo a focalizar a próxima
pessoa a falar no programa de debates, o público ouvirá uma voz, sem ver quem está opinando. A
escolha que deverá exercer, a cada segundo, nos espetáculos de auditório, por exemplo, levará ao
telespectador cenas que não poderiam ser planejadas: a admiração de uma criança que se encontra na
platéia; as lágrimas comovidas de uma senhora; a indignação de um cavalheiro... É preciso estar
atento, com os olhos e o coração em estado de alerta, prontos a agir com rapidez e sensibilidade.
Mesmo quando o roteiro liberta o "suíte" da enorme responsabilidade de escolher a melhor tomada,
não fica diminuída a importância de sua tarefa: dará ordens ao câmera para que se prepare para
focalizar o apresentador e o painel ao fundo; avisará ao técnico que opera a máquina de "vídeo tape"
que, logo depois, entrará o programa gravado; ao mesmo tempo, presta atenção ao desenrolar do
comercial e, assim que êste termina, tira do ar a garota-propaganda, mostrando ao público,
imediatamente, pela ação do "corte", a imagem do apresentador.
O trabalho do diretor de TV é profundamente exaustivo, exigindo o máximo de concentração.
Enquanto na produção cinematográfica o "corte" efetua-se posteriormente, levando às vêzes duas ou
três semanas, o "corte" da televisão, mudança instantânea de um plano para outro, só pode ser
realizado durante o espetáculo. Em alguns casos, o "suíte" age apoiado em sua confiança no "script"
ou em seu assistente, que segue o roteiro, ajudando-o a "cortar" com precisão.
Os bons diretores de TV não deixam tudo para a última hora. Planejam as tomadas no papel,
preparando os seus "cortes". Marcam o seu original, separando as tomadas, determinando o plano em
que deve ser captada a imagem e escolhendo a lente para cada tipo de ação. As marcações são feitas
por abreviaturas ou siglas. Com o tempo, ficam tão experientes que são capazes de visualizar o efeito
de um "corte", mesmo entre duas cenas que existem apenas em seu pensamento ou à margem de um
roteiro. Mais tarde, porém, com o desenrolar do espetáculo, modificará alguma coisa, se isto fôr
necessário. O planejamento não deverá limitar sua ação, mas simplesmente solucionar, com
antecedência, problemas ou situações do "corte". Todo "suíte" precisa estar preparado para, na hora
do programa, encontrar-se diante de tomadas diferentes das que foram ensaiadas, devido a uma
mudança de posição de um dos atores, ou de uma artista, que esqueceu uma parte do seu papel; nesse
caso, o diretor de TV "cortará" de acôrdo com o que está ocorrendo, e nunca como se combinou no

ensaio.
Dar sinais ao "áudio" para abrir os microfones e aos câmeras, para que executem ajustamentos em seu
instrumento de trabalho, supõe uma compreensão dos objetivos do espetáculo. Há ocasiões,
entretanto, em que o produtor solicita ao diretor de TV uma tomada especial, bem como orienta a sua
ação. Um segundo de atraso pode significar a diferença entre um "corte" bom e um "corte" ruim. Fica
bem mais fácil quando se sabe, com antecedência, qual a câmera que entrará no ar em seguida. A
reação virá mais rápida, pois o "suíte" não precisará, antes, decidir que botão apertará. Dai se dizer
que o melhor método de direção de TV é ter o "corte" pronto. Os câmeras também se sentem mais
seguros, desde que não gostam de ser apanhados mudando lentes ou ajustando o foco no momento do
"corte". O "suíte" procurará alertar o câmera, antes mesmo de enunciar a sua ordem. Dirá, por
exemplo: "UM ― encaminhe-se para a direita"; DOIS ― .......AGORA!" "DOIS continue em ação,
UM preparar..." Pelo sistema de intercomunicações, há um fluxo constante, ininterrupto, de
instruções: "Câmera DOIS, logo que estiver livre, volte para a sua posição anterior, à sua direita, para
um Grande Plano." Ou então: "Observe o momento em que a moça vai se encaminhar à porta.
Caminhe com ela. MÚSICA." Mesmo que o câmera tenha ensaiado, o comando do "suíte" deixa-o
mais calmo e confiante de que está agindo corretamente. Entretanto, quando houver maior tempo de
ensaio, ou nas produções pouco complexas, o diretor de TV não falará tanto. O mesmo ocorrerá
quando uma única câmera cobrir trechos longos de uma ação.
No dia em que o "suíte" compreende o aspecto criativo de seu trabalho, começa a se apaixonar por
êle, fazendo-o com amor e zêlo profissional. Mesmo sem se afastar do "script",exercerá o poder de
enriquecê-la, não só através de efeitos, como de "cortes" artísticos, muitas vêzes resultantes de um
ensaio de câmera meticuloso. Para um diretor de TV que ama a sua função, todos os programas são
importantes, merecendo todo o empenho. Partindo desta perspectiva, o "suíte" transforma os mais
simples comerciais em autênticos desafios à sua capacidade. Nas transmissões externas em que tôda a
responsabilidade cai sôbre os seus ombros (na ausência de um produtor), o público verá apenas as
imagens que êle escolher, entre as diversas tomadas apresentadas pelos câmeras. Num baile
carnavalesco, por exemplo, após dar uma idéia geral do ambiente, o diretor de TV procurará oferecer
cenas originais, empregará efeitos, buscará as tomadas mais interessantes. Numa exposição de
pintura, mostrará os quadros, os oradores da solenidade de inauguração, os visitantes mais
conhecidos, os populares que ali acorreram, os detalhes mais atraentes. Aliás, mesmo nos programas
realizados no estúdio, o "suíte" aproveitará os bons momentos, que surgem no desenrolar do
espetáculo, forçando a sua entrada, não prevista no roteiro. Por que perder aquêle gesto de enfado de
um dos participantes da mesa-redonda sôbre Inseminação Artificial? Faça o telespectador
presenciá-lo! Por que não transmitir a conversa lateral de dois outros convidados? Mostre-a ao
público de casa!
Tenha sempre em mente que o telespectador passa a olhar pelos seus olhos de diretor de TV,
confiando em que você lhe apresentará e que fôr digno de interêsse. O público espera que você esteja
atento, para lhe dar o melhor em matéria de transmissão de TV.
REQUISITOS PARA A DIREÇÃO DE TV
Como a função do diretor de TV não se limita a aspectos técnicos e, pelo contrário, supõe criação, a
sensibilidade artística constitui um requisito indispensável. Entretanto, para que a sensibilidade seja
eficiente, o "suíte" terá que satisfazer uma outra condição, também imprescindível: conhecimentos
técnicos. Na operação do "corte", uma terceira qualidade mostra-se básica: reflexos rápidos,
constantemente requeridos para as mudanças instantâneas de cena. As mãos têm que trabalhar com
firmeza, pois se escorregarem na mesa do "suíte", ocasionarão um autêntico desastre.
Concentração, liderança, capacidade de adaptação serão úteis ao diretor de TV, dando-lhe condições

para agir de acôrdo com a sua função. Nos momentos de maior agitação, ou quando ocorrer alguma
falha no sistema de comunicação, valerá muito, então, a calma. Em tais ocasiões, não adianta gritar,
nem recriminar os membros da equipe o jeito é trabalhar da melhor maneira possível, tentando a
coordenação, procurando corrigir o que saiu errado, preparando as próximas tomadas com o máximo
de cuidado, mantendo a cabeça fria, para que o "corte" saia bem feito e o telespectador não venha a
perceber nada de anormal.
O QUE TODO DIRETOR DE TV PRECISA SABER
Sem conhecimentos técnicos, porém, não existe direção de TV. Tentaremos expor aqui, brevemente,
alguns rudimentos essenciais, que todo "suíte" precisa conhecer.
O número de câmeras a se usar depende das necessidades de cada programa. As câmeras podem ser
de dois tipos: Orthicon ou Vidicon. A primeira é utilizada com mais freqüência no estúdio, devido à
sua maior sensibilidade, e para a focalização de qualquer corpo inanimado. Quanto às câmeras
Vidicon, são mais empregadas para focalizar painéis fotográficos, filmes, "slides", podendo ser
utilizada separadamente da Orthicon, para cenas comuns. Não se usa uma câmera Vidicon e uma
Orthicon, simultâneamente, em virtude da diferença da imagem produzida pelas duas.
Em televisão, a unidade básica é a tomada da imagem ("shot"), que constrói a mensagem que está
sendo transmitida. A tomada, captada pela câmera, aparece nos televisores, no exato momento de sua
focalização. A tomada muda a cada movimento da câmera, dos comunicadores ou de câmera à
câmera. Vejamos, agora, o que caracteriza uma tomada na televisão, quer dizer, como se distingue
uma tomada da outra, se uma só câmera pode realizar várias tomadas, sem interromper a sua ação? A
tomada de TV caracteriza-se pelo interêsse visual se êste muda, substitui-se, automàticamente, a
tomada. O interêsse visual deve acompanhar, sempre, o plano dominante da cena. Temos, portanto,
como elementos fundamentais da tomada:
― o plano dominante no momento da transmissão;
― a harmonia das partes da mensagem, em seu desenvolvimento lógico;
― o apêlo emocional do ambiente, criado pela mensagem.
Em tôda cena existe um plano dominante. Realçando o interêsse visual do plano dominante, a tomada
une as cenas, dando seguimento à mensagem, transmitindo-a, fazendo com que tenha
desenvolvimento na mente do receptor. O plano dominante constitui o elo da sucessão das imagens, o
portador do apêlo emocional e o retentor da atenção do telespectador, que vê pelas lentes das câmeras
e ouve pelos microfones. Os olhos do público acompanham as tomadas, atraídos e dominados pelo
interêsse visual da imagem, pelo plano dominante da cena, que se devem harmonizar, para exaltar o
apêlo do ambiente criado pelo cenário, pela fala, pela movimentação e pelas expressões visuais dos
comunicadores.
São em número de sete as tomadas mais correntes que uma câmera parada pode realizar (a câmera se
movimenta, mas fora do ar). Os únicos recursos são as lentes, cada uma delas utilizada segundo as
suas características e de acôrdo com as necessidades da tomada. Vejamos a nomenclatura dessas sete
tomadas, definições e respectivas abreviaturas, em português e inglês:
Plano Geral
Absoluto
Plano Geral
Plano Médio

PGA Extremo Long Shot
PG Medium Long Shot
PM Medium Shot

ELS
MLS
MS

Plano Americano
Primeiro Plano
Grande Plano
Detalhes

PA
PP
GP
D

Medium Close Up
Close Up
Big Close Up
Extreme Close Up

MCU
CU
BCU
ECU

Como a imagem mais transmitida é a dos sêres humanos, os diretores norte-americanos, em sua
maioria, fazem distinção em sua marcação, quando se referem a pessoas ou objetos. Em geral,
empregam a nomenclatura acima na marcação de objetos ou animais. Quando se referem
exclusivamente a pessoas, talvez para melhor definir a porção do corpo a ser focalizada, usam a
seguinte marcação:
Full Figure Shot
Knee Shot
Thigh Shot
Waist Shot
Bust Shot
Head Shot
Thight Shot

FF
KS
TS
WS
BS
HS
TSH

(corpo inteiro) (também conhecida por Cover Shot)
(do joelho para cima)
(da coxa para cima)
(da cintura para cima)
(do Busto para cima)
(da cabeça tomando todo o vídeo)
(detalhe: mão, olhos, bôca, pó, etc)

O Plano Geral Absoluto mostra não somente o cenário principal como a paisagem circundante. No
Plano Geral, aparecem: tôdas as personagens em cena e todo o cenário. No Plano Médio, as
personagens são mostradas de corpo inteiro, no cenário, enquanto no Plano Americano só as vemos
da cintura para cima. Quando o artista é focalizado apenas da altura dos ombros para cima, temos o
Primeiro Plano (o "close-up"). O Grande Plano apresenta o rosto da pessoa focalizada preenchendo
todo o vídeo; se há necessidade, contudo, de destacar determinada parte do rosto humano, usa-se um
Grande Plano dos Olhos, ou Grande Plano dos Lábios, etc. Para valorizar certos objetos, corpos
inanimados ― uma carta, uma jarra quebrada, um livro ― temos o Detalhe.
Os planos fechados aproximam as personagens e os objetos do telespectador, criando o clima
psicológico, uma maior penetração humana, sentimental, formulando apelos emocionais, criando
reações de simpatia, ou repulsa.
São êles: o Detalhe, o Grande Plano e o Primeiro Plano.
Com os planos abertos (Plano Americano, Plano Médio, Plano Geral e Plano Geral Absoluto), ocorre
o inverso ― possibilitam uma visão mais afastada, mais generalizada, dos mesmos elementos, dando
uma idéia de conjunto, quando êste se mostra mais importante.
Conhecidos os planos, estudemos os Movimentos: Aproximação, Afastamento, Panorâmica e
Tomada de Canto.
Êste assunto foi muito bem explicado por Péricles Leal, em "Iniciação à Televisão":
"Aproximação ― o deslocamento do geral para o particular. A câmera vem de um Plano Geral até um
Primeiro Plano, por exemplo. Usa-se para destacar um personagem, valorizar uma fala, salientar um
detalhe. Exemplifiquemos: uma cena em que duas mulheres conversam. Uma, fala pelos cotovelos; a
outra, apenas ouve, desinteressada. De repente, a faladora começa a contar uma história que toca
profundamente a que ouve. A câmera, então, faz uma Aproximação para um plano fechado da que
ouve, isolando-a e mostrando sua reação ante o que a outra revela. Em seguida, vem o Afastamento,
que é, como o nome indica, o inverso: saímos do plano fechado para o plano aberto, partindo do
particular para o geral. Exemplifiquemos: a tomada se inicia num Grande Plano de um homem que

diz, preocupado: "Não adiantou nada". A câmera faz um Afastamento e vem até o Plano Geral,
mostrando diversas pessoas que acabam de receber a noticia e se mostram contristadas, revelando que
o ambiente é o de um hospital. A fôrça intrínseca do movimento não somente nos deu todo o impacto
de uma noticia trágica sôbre um grupo de pessoas, como o fêz com grande sobriedade de recursos".
A aproximação ultra-rápida chama-se ZUM ― êste movimento provoca um grande impacto, sendo
utilizado para uma revelação inesperada, um susto, uma reação de surprêsa ou de súbita admiração.
Sendo a Panorâmica o mais comum dos movimentos de câmera, é uma das primeiras coisas que o
operador de câmera aprende a fazer.
As Panorâmicas podem ser Lentas ou Rápidas. Dividem-se em dois tipos: Panorâmica Horizontal e
Panorâmica Vertical. Para realizar o movimento de Panorâmica Horizontal (PAN. HOR.), a câmera
gira sôbre a sua base, para a direita ou para a esquerda, enquanto a Panorâmica Vertical (PAN.
VERT.) requer que a câmera gire sôbre a sua base, de cima para baixo, ou vice-versa.
Com as mesmas finalidades já referidas, com relação ao ZUM, emprega-se a panorâmica rápida,
denominada CHICOTE.
A Tomada de Canto ("Canted Shot") obtém-se com um movimento de inclinação da câmera,
chamado também de "roll" ou de balanço, por dar a impressão de um balanço de navio. A imagem
aparece inclinada, cortando a tela reprodutora na diagonal, apresentando uma composição dramática,
face à predominância das linhas em diagonal. Êste tipo de tomada nem sempre é utilizado porque
requer uma preparação especial, exigindo a fixação da câmera numa posição exata. Outro
inconveniente: uma câmera preparada para uma Tomada de Canto fica impossibilitada de intervir em
outras tomadas da produção, pois o retôrno à posição normal requer uma operação demorada. Em
geral, quando se deseja um efeito de Tomada de Canto, recorre-se a espêlhos.
Operando sua mesa, na Sala de Contrôle, o diretor de TV pode realizar: abertura sôbre, a extinção da
imagem, a decomposição rápida, a fusão rápida ou lenta, a superposição, a focalização e o desfoque,
bem como os mais diversos tipos de "corte". Nem todos os equipamentos, porém, permitem o
emprêgo de efeitos mais complicados, como: "cortar" para uma fusão ou cortar de uma fusão para
uma tomada em outra câmera. Nem todos oferecem ao "suíte" a facilidade de ter uma visão anterior
de como será determinada fusão, antes que esta seja colocada no ar.
Como existe a necessidade de se examinar previamente o que vai ser transmitido ao público, para
evitar ocorrências desagradáveis, temos o monitor de previsão.
ABERTURA sôbre é utilizada para o inicio de cada roteiro ou após cada escurecimento.
Assumindo uma função narrativa, o "corte" de uma cena para outra inteiramente diferente significa
que as cenas são simultâneas. No uso inteligente do "corte" de ações simultâneas, cria-se o
contraponto de narrativa (clima de expectativa e tensão). Por exemplo: uma câmera mostra a conversa
da família, na sala de jantar; em outro "corte", o telespectador vê o que está fazendo a hóspede
indesejável, sozinha em seu quarto, planejando como agirá, para ganhar a confiança dos donos da
casa, preparando-se para o roubo da jóia que ambiciona.
Entretanto, quando as cenas não ocorrem ao mesmo tempo, como no caso acima, a passagem de uma
para a outra, significando que estão separadas por horas, dias ou meses, teria que ser efetuada através
de uma Fusão: Visualmente uma imagem vai cedendo lugar à outra, até que somente uma se firma. O
emprêgo de fusões destina-se exclusivamente a significar passagem de tempo, com exceção dos
espetáculos musicais, nos quais sua utilização não sofre limitações. Para dar idéia de pouco tempo

separando duas cenas, recorremos à Fusão Rápida; para muito tempo, usa-se a Fusão Lenta. A
duração de uma fusão depende: do tempo de que se dispõe; da duração da cena posterior; do ritmo do
espetáculo.
Se o que desejamos, todavia, é mostrar ao público que a ação da história volta ao passado,
utilizaremos o DESFOQUE e o FOCALIZA. Exemplo: a moça chora, olhando através da janela,
recordando-se do que lhe aconteceu há alguns anos. Para que o telespectador veja o que ocorreu, há
um Desfoque e a cena seguinte, Focalizada no ar, substitui, por Fusão, a cena anterior no vídeo. O
público sente, então, nitidamente, que o que se passa tem valor retrospectivo. Para voltar à imagem da
moça, junto à janela do seu quarto, inverte-se o procedimento. Explica Péricles Leal, em "Iniciação à
Televisão":
"O Desfoque, para significar que a história recuou no tempo, é um processo de dissolvência de
imagem, equivalente ao processo interior da mente humana: um objeto, fixado por nós, vai perdendo
a consistência e a nitidez à proporção que vamos trazendo outro objeto pelo primeiro sugerido. Um
processo ótico forjado pela imaginação."
Todo desboque requer coordenação entre o diretor de TV e os câmeras. Em primeiro lugar, o "suíte"
alerta o câmera que ainda não está no ar, com a ordem:
"DOIS, prepare-se para ficar fora de foco". Chegando o momento da transição, dá as instruções
seguintes em rápida sucessão: "UM, fora de foco. Desfoque para a Câmera Dois. DOIS, em foco". O
Câmera UM não precisará receber ordem para focalizar a sua câmera, o que fará logo que termine o
efeito de desfoque.
Pelo processo eletrônico da Superposição ("superimposure"), uma imagem sobrepõe-se a outra,
sendo ambas transmitidas ao mesmo tempo. Vemo-la em quase tôda apresentação de programa, como
indica êste comêço de "script":
TELECINE

ABERTURA SOBRE FILME COMERCIAL POSITIVO SONORO
COM SUPERPOSIÇÃO DOS SLIDES A B C D

Através da Superposição, o telespectador lê os nomes da equipe responsável pelo espetáculo,
enquanto assiste ao filme de apresentação. Emprega-se também a superposição para destacar detalhes
do cenário e objetos, embora a sua maior utilidade consista na valorização plástica de certas tomadas,
dando-lhes uma dimensão dramática ou poética. Por exemplo: o menino febril adormece, tendo um
pesadêlo; sôbre um Grande Plano da criança dormindo, faz-se a Superposição de um Plano Médio do
garôto afogando-se em um açude.
Para obter uma Superposição, realiza-se, em primeiro lugar, uma tomada direta, sendo a imagem
superposta acrescentada; as duas imagens que compõem a superposição não podem aparecer
imediatamente.
No escurecimento, a imagem vai sumindo, deixando o vídeo às escuras. Empregamo-lo para finalizar
um programa ou para significar passagem muito prolongada de tempo, e "com o passar dos anos". Em
meio a uma narrativa, quebra o ritmo. Tendo uma conotação de término, final para alguma coisa, o
"fade" pode substituir a fusão, colocando lado a lado seqüências onde há uma mudança de tempo ou
lugar maior do que a geralmente indicada por uma fusão. Enquanto esta conserva a "continuidade",
um "fade-out-fade-in" quebra a seqüência, a menos que seja feito com a máxima rapidez (em menos
de dois segundos tempo total), atingindo os mesmos objetivos da fusão. O perigo dos "fade-outs" na
televisão está na comprovação de que o público perde o interêsse, quando nenhuma imagem aparece
no vídeo, no período de tempo entre o "fade-out" e o "fade-in" (não pode ser longo!). Se a música ou

o som continuam, o telespectador espera com maior paciência mesmo assim, o intervalo entre o
"fade-out" (nenhuma imagem aparece) e o "fade-in" precisa ser cuidadosamente planejado e
ensaiado. Ao término de um programa ou de um anúncio, o "fade-out" deve ser o mais breve possível.
Rudy Bretz adverte quanto a isto: "Cada segundo de atraso em trazer a próxima imagem significa um
aumento na perda da audiência. Para a televisão, a mudança de canal é um problema contra o qual tem
que lutar muito mais que o rádio".
Para escurecer áreas da imagem, existe a técnica do "matting". A tomada "matte" requer a colocação
de um obturador ("shutter") de forma correta, na frente ou atrás da lente, para bloquear determinadas
áreas. Empregamos tal efeito quando desejamos combinar duas partes de uma cena, apresentando-as
ao mesmo tempo no vídeo. Chama-se "lens turret matting" o método mais simples de escurecer parte
de uma tomada: gira-se de tal modo a tôrre da lente que esta não fica mais diretamente em frente ao
tubo; então, parte da cena será cortada, aparecendo escurecida na tela. Se a tôrre da lente estiver
"off-set" para a esquerda, em uma câmera, e "off-set" para a direita, na outra câmera, a área
escurecida de cada imagem coincidirá mais ou menos com a área da imagem da outra câmera, não
ocorrendo o "ghosting". Não se trata exatamente do efeito de tela dividida, porque a extremidade da
área escurecida fica desfocalizada e esmaecida, e tem uma forma curva.
No livro de Rudy Bretz, "Techniques of Television Production", encontramos:
"A posição do tubo na câmera de televisão marcará a diferença no efeito da tela dividida. No
equipamento RCA, o tubo é centralizado, ficando na parte superior a "taking lens" (lente de
mudança). Quando se gira a tôrre, a direção do movimento constitui um arco através da largura da
imagem; assim, uma posição "off-set" produzirá uma extremidade violentamente vertical. A câmera
Du Mont, entretanto, monta o tubo no lado direito inferior, e a tôrre gira em um arco diagonal,
atravessando a parte final do tubo. Uma tôrre "off-set", em conseqüência, produzirá uma extremidade
grosseiramente diagonal".
A imagem movimenta-se para fora da tela, ao se colocar a tôrre numa posição "off-set" e, apesar de
ser difícil obtermos um efeito uniforme, regular, o resultado é satisfatório. A adolescente da história,
por exemplo, conversa há mais de meia hora com um dos membros de sua "turma"; num dos lados
afastados da imagem, aparece uma área escura; à medida que esta aumenta, a outra câmera, preparada
com antecedência para o "off-set" em sentido contrário, substitui gradualmente a outra imagem
("dissolve in"). Quando a ligação telefônica termina e os dois artistas co.locam os receptores no lugar,
o primeiro câmera faz retroceder a sua tôrre de lente e movimenta horizontalmente a câmera, para
conservar o objeto parado; ao mesmo tempo, a segunda câmera sai do ar.
Uma variação do "matting", o truque chamado "vignette", mostra o que a vovó está pensando, sentada
em sua cadeira de balanço, no canto superior da tela do receptor.
Requer-se ainda, do diretor de TV, o conhecimento dos falsos efeitos, provocados por uma emissão
secundária de electrons não controlados, bem como defeitos no funcionamento do tubo de imagem
orthicon, que podem agravar-se à medida que o tubo vai se tornando mais antigo.
Pequenas manchas de luz, que permanecem no mesmo lugar, inclusive quando a câmera entra no ar,
denominam-se "manchas dynode" ("dynode snots"). Originam-se na seção multiplicadora do tubo de
imagem orthicon (IO tubo), em direção à parte posterior.
Com o passar do tempo, surgem defeitos como: o halo, o fantasma, o falso efeito do escurecimento
(ver, no capitulo 2, como a iluminação adequada pode reduzir tais defeitos); a tendência a apresentar
uma escala de cinza menor (ver capitulo 4).

Outra falha apresentada pelo tubo de imagem orthicon antigo consiste em reter uma imagem que
tenha sido focalizada por um tempo demasiadamente longo, especialmente se existe grande contraste
na cena. Os dizeres de um cartaz, transmitidos ao público, continuam aparecendo no vídeo, mesmo
que o câmera já tenha deixado de focalizá-las. Comumente, a retenção surge nos ensaios, quando dos
ajustamentos técnicos. Nos casos piores, o produtor vê o seu espetáculo fracassar porque os
movimentos da personagem, uma vez registrados, permanecem, mesmo quando a primeira tomada é
substituída, o que provoca a visão simultânea do mesmo ator, em triplo ou em quádruplo. Para
consertar uma falha tão alarmante, costuma-se expor a câmera a uma superfície uniforme e brilhante.
Dependendo das condições, pode-se deixar, por uma hora ou mais, a câmera focalizada em uma fôlha
de papel branco, bem iluminada.
Para prevenir a retenção da imagem, recomenda-se a movimentação suave da câmera, para frente e
para trás, e de inclinação, inclusive quando está no ar. Com o mesmo objetivo, acrescenta-se ao
equipamento da câmera um "orbiter", aparêlho que realiza o movimento de órbita, tornando
desnecessária a movimentação de cena ou da própria câmera. Quanto ao "Orth-Saver", é um artifício
ótico, com torreão de lente especial e 4 motores sincronizados, que realmente movimentam a lente da
câmera numa órbita, tão lentamente que não percebemos o movimento; também pode ser
acrescentado a quase todos os tipos de câmera. Aliás, a câmera colorida RCA traz um prisma
cuneiforme atrás da lente que efetua uma rotação lenta, deslocando assim a imagem, numa mudança
de direção vagarosa, ora para cima, ora lateralmente, ora para baixo. O emprêgo de "orbiters"
contribuiu para aumentar a vida útil dos tubos de imagem orthicon, dando-lhes horas adicionais de
utilização.
Caso tenha sido colocado no estúdio, inadvertidamente, um elemento horizontal contrastando em
demasia com o restante da cena, isto poderá ocasionar o aparecimento de listras na imagem, brancas
ou pretas. Uma solução é mudar o ângulo da câmera, de modo que as linhas de contraste da cena
caiam em um ângulo suave.
A transmissão de TV luta ainda com um problema sério: a perda da área da imagem à volta da parte
superior, inferior e lados da tela. A causa de tal limitação está no mau ajustamento dos contrôles de
um aparelho de televisão que, não ficando muito escondidos, podem ser alterados de vez em quando
por qualquer pessoa que o deseje. Isto provoca o desajustamento com relação ao tamanho da imagem,
sendo mais comum na direção da parte superior do tubo receptor, pois são fàcilmente visíveis os
efeitos aparecidos na parte inferior. O raio de luz, então, bate nos lados do tubo, e somente o centro da
imagem transmitida será vista. Portanto, tudo o que fôr essencial ao comercial e ao enrêdo da história
que está sendo apresentada, terá que ficar em uma área que, necessàriamente, aparecerá. A imagem
original, total, recebeu as denominações de: "scanned area", área da imagem, campo da câmera, área
transmitida ou área exposta. Por outro lado, conhece-se a área essencial, também, por "área a salvo"
("the safe title area"), área útil, "lettering area", "copy area". Chamamos de "overscanning" ao que
fica fora da imagem, na parte de cima da área de imagem (acima da "scanned area"); e
"underscanning" ao que sai fora da área da imagem, abaixo da "scanned area". As bordas, que
acrescentadas à "área a salvo" compõem a "scanned area", constituem a "área suplementar", que
inclui as informações não essenciais. Para que o câmera focalize de modo a não perder qualquer
detalhe da área essencial, um recurso utilizado é o emprêgo de uma fôlha de celulóide, colocada em
cada monitor e em cada "view-finder" da câmera, demarcando os limites que devem ser respeitados.
Finalmente, lembramos ao "suíte" que o tubo vidicon, apesar de não provocar os falsos efeitos de halo
ou "imo ghost", apresenta muitas das limitações do tubo de imagem orthicon, no que se refere à série
de contrastes e à escala cinza. O contraste a que a vidicon pode adaptar-se é um pouco menor que o da
imagem orthicon, constituindo uma limitação que aparece especialmente com relação à iluminação
de estúdio. Como todo diretor de TV costuma passar, antes, pela função de câmera, ou
profissionalmente ou a titulo de preparação para o exercício da direção de TV, recomendamos a

leitura dos tópicos: Como Atua e Influencia o Câmera; Requisitos para Ser um Bom Câmera; As
Partes de Uma Lente; Tipos de Lentes; A Escolha da Lente; A Escolha da Abertura do Diafragma;
Foco e Profundidade.
O QUE UM DIRETOR DE TV NÃO DEVE FAZER
Se o leitor deseja ser um bom diretor de TV, não cometa os seguintes êrros:
― Não planejar o seu trabalho, para que o movimento do câmera e dos artistas se apresentem suaves
e naturais.
― Esquecer de planejar o movimento que iniciará a transmissão seguinte.
― Esperar até o "fade-out" final, proporcionar ao público uma grande cena e, depois, começar a
procurar em seus esquemas, fôlhas de serviço rotineiras ou "scripts", qual será o movimento seguinte,
enquanto a tela permanece em branco.
― Adotar o método do "fade in" e "fade out" uma série de títulos, levando o telespectador a pensar
que, a cada "fade-out", está vendo o último. No caso de uma peça teatral, dividi-la em cenas curtas,
com "fades" entre as mesmas, provocando a quebra da unidade (que permaneceria, se outros truques
tivessem sido empregados).
― Esquecendo-se de que o público fica temporàriamente confuso, durante uma decomposição, usar
com frequências decomposições tão rápidas que mais parecem um corte. Ser obcecado por
decomposições. Optar por uma decomposição, quando um corte seria melhor.
― Preferir uma decomposição, quando um movimento de câmera se mostraria mais adequado.
"Cortar" de uma câmera para outra, quando seria mais indicado ordenar um movimento de câmera.
― Usar fusões em demasia, quando seria preferível o "corte" puro e simples.
― "Cortar" demais, irritando o público, tornando o espetáculo difícil de ser visto, irritante para a
vista. A movimentação não depende apenas da velocidade do "corte". Uma tomada que contém uma
ação deve continuar o tempo que fôr necessário para que a ação se complete, ou o "corte" precisará ser
de modo a que nada se perca da ação. As tomadas de curta duração raramente são desejáveis e
possíveis. Com duas ou três câmeras trabalhando, faz-se necessário deixar um espaço de tempo
razoável entre as tomadas, para que os câmeras alinhem seus instrumentos para novas tomadas. Se as
câmeras permanecerem na mesma posição, que oferecerá você de nôvo, aos telespectadores? Não se
preocupe quem assiste à televisão compreende a sua dimensão de realidade, aceitando que os
acontecimentos tenham a sua evolução natural.
― "Cortar" às cegas, sem tirar os olhos do monitor principal, sem procurar olhar todos os monitores
ao mesmo tempo, sem observar o monitor da câmera no momento que precede a sua ordem de
tomada.
― "Cortar" entre tomadas de duas pessoas para outra tomada de duas pessoas, ainda que a segunda
apresente um ângulo diferente. Se o "corte" não vai mostrar algo de nôvo ao telespectador, não
"corte". A única exceção a esta regra é o caso das "tomadas de ângulo oposto", quer dizer quando a
primeira câmera olha por cima do ombro de um homem, para a segunda pessoa, de rosto inteiro, e a
segunda câmera age da mesma forma, no outro lado. Nunca permita que duas câmeras lhe dêem a
mesma tomada. Veia que uma delas mude a lente ou faça recolocações. Do contrário, de que lhe
adiantaria ter mais de uma câmera operando? Alguns "suítes" desculpam-se alegando que "cortaram"

duas tomadas idênticas porque precisavam liberar a câmera que estava no ar, passando para a outra
câmera, sem tempo de ordenar a focalização de outra cena. Tais ocasiões. porém, devem ser evitadas,
se o diretor de TV orgulha-se de não apresentar "cortes" ruins.
― Em transmissões esportivas. ficar "cortando" de câmera para câmera, ao invés de usar uma lente
Zoomar.
― "Cortar" para um ângulo totalmente diferente. dificultando o reconhecimento, causando confusão,
tornando a pessoa ou o objeto irreconhecíveis. pelo menos por um momento. Se o entrevistado está
sendo focalizado de frente e, de repente, o diretor de TV "corta" para a outra câmera, obtendo um
perfil, ao público poderá parecer que se trata de uma outra pessoa que, sentada na sala, aguardava a
sua vez de falar. Se os telespectadores demoram a compreender que a nova tomada foi apenas
realizada de um ângulo diferente da primeira, o "corte" mostrou-se inadequado. Um outro problema
refere-se ao fato de a mudança de ângulo implicar em grandes diferenças quanto à iluminação, A luz
lateral contrastante, de um determinado ângulo, transformar-se-á, por exemplo, em luz de frente, de
outro ângulo. A diferença pode ser tão notável que dificulte o pronto reconhecimento. Na transmissão
de partidas de futebol, basquetebol, vôlei e outras provas esportivas, todo cuidado é pouco. Quando
uma ação tem lugar entre duas câmeras, focalizando de lados opostos, a direção da ação ficará
completamente invertida com o "corte", provocando confusão. Para as reportagens dêste tipo,
aconselha-se a utilização de duas ou três câmeras o mais próximas possível.
― Depois que o artista sair de cena, "redescobri-lo" e fazê-la aparecer e sair novamente de cena,
através de uma segunda tomada. Fazer o mesmo com relação às entradas em cena, sem necessidade,
constitui outro êrro grave.
― "Cortar", de uma câmera que está se movimentando para alcançar um objeto, para uma que
permanece estática; ou de uma câmera imóvel, para uma que efetua um "movimento de alcance". O
resultado não poderia ser pior. O diretor de TV só pode "cortar" de movimento de alcance para
movimento de alcance ("from pan to pan"), desde que as duas câmeras estejam se encaminhando
(para a mesma direção e com a mesma velocidade. O "corte" entre duas câmeras que acompanham a
mesma ação, por exemplo, geralmente afigura-se muito natural e suave. Numa partida de futebol, se
as câmeras centralizam-se na bola, ao acompanharem um jogador, pode haver o "corte" de uma
tomada média para um "close-up", sem causar confusão, desde que ambas as câmeras estão se
movimentando na mesma direção.
― "Cortar" entre as câmeras, enquanto um artista estiver lendo o "ponto" e fingindo olhar
diretamente para o público. O "corte" exigiria que o ator passasse de uma câmera e seu "ponto" para
uma outra câmera e "ponto", movimento fácil de perceber, especialmente se a rápida mudança
provoca uma indecisão quanto ao lugar onde encontrar as suas linhas.
O "CORTE" BEM FEITO
― Use o "corte" para a pontuação dramática ou para obter uma tomada no ar com rapidez.
― Não havendo tempo para que a câmera seja movimentada para um "close-up" e depois recue, é
melhor "cortar" para um "close-up" e, em seguida, "cortar" fora dêle, em questão de segundos,
continuando o espetáculo.
― Tendo o "corte" um valor dramático, utilize-o com o objetivo de choque; um rápido movimento,
de significação emocional, pode ser realçado por meio de "cortes" violentos. Considerando-se a
dificuldade em se obter pontuação com o movimento da câmera, recorre-se com sucesso ao "corte".

― Tenha sempre em mente que o "corte" precisa corresponder a seus objetivos e ainda ter um valor
artístico, tanto quanto informativo. Deve ser suave e assegurar uma continuidade visual, passando
quase desapercebido o processo eletrônico do "corte". Procure agradar o telespectador, que deseja ver
o que está ocorrendo, da melhor maneira possível, ou êle se mostrará insatisfeito. Dê ao público, com
rapidez, "close-ups" da ação. Leve-o a percorrer o ambiente, para que identifique onde "êle" se
encontra. Faça tudo para que o telespectador compreenda logo o que deve compreender, sem se sentir
confundido (a menos que se trate de um espetáculo dramático e o objetivo da tomada seja, realmente,
confundir o público). Os olhos do telespectador se ajustam fàcilmente ao "corte" bem feito. Por
exemplo: se o centro de interêsse é um político falando, no canto direito, inferior, do vídeo, e se faz o
"corte" para um "close-up" da mesma pessoa, mas composto de modo que o parlamentar fique
colocado à esquerda da tela, há o problema do reajustamento da vista, para que encontre o centro de
interêsse em sua nova posição. Não "corte" de modo que a mesma pessoa apareça, primeiro à
esquerda do entrevistado e, logo em seguida, à direita. Quando duas pessoas estão conversando, o
"corte" tem que levar o público a perceber que elas olham uma para a outra; ocorre, com freqüência,
que o "corte" mostra as pessoas olhando para direções opostas, fora da moldura da imagem. Na
cobertura esportiva, principalmente quando se trata de um jôgo rápido, a uniformidade dos "cortes"
ainda se torna mais necessária. Trabalhe para que a câmera consiga estar no centro da ação; peça a
cada câmera que centralize na bola e, no momento do "corte", a bola permanecerá no mesmo lugar da
tela.
― Use a imaginação, ângulos especiais, câmera subjetiva, montagem de corte, desde que tudo isto se
harmonize com os princípios básicos do "corte".
― Lembre-se de que é preciso estar atento, para não perder o momento exato em que o "corte" precisa
ser feito, para mostrar ao público o que êle deseja ver, naquele momento adequado. Nos "cortes" da
ação, transcorrendo de urna tornada para outra, o "corte" deve ser feito durante a ação (nem antes nem
depois). O "suíte" observará atentamente seus monitores, mantendo preparada a câmera seguinte; dirá
o inicio de sua ordem e, exatamente no momento em que o movimento terá que ser efetuado,
pronunciará o número da câmera. O salto da bailarina não vai esperar o "corte" do diretor de TV,
portanto, êle precisará agir sem qualquer atraso.
― Capitulo de urna história de terror: urna senhora entra no sótão de urna casa abandonada. A sua
frente, surge um fantasma. Ela não se atemoriza, tenta conversar com a aparição. Para colocar o
fantasma dentro do sótão, no instante exato em que êle deve surgir, aja da seguinte maneira: a câmera
1 focaliza a senhora quando ela entra; a câmera dois o sótão; e a câmera três a assombração. A câmera
1 está no ar. Digamos que você pressionou a número 1 na fileira de botões superiores; aperte,
também, na fileira inferior, e coloque as alavancas na posição "a meio caminho". Agora, pressione o
botão 2, na fileira de cima, com um segundo dedo no botão n. o 3 da fileira de baixo ― e pressione
ambos os botões, imediatamente. Você obteve urna superposição que é o ponto intermediário de urna
transição visual.
― Um botão especial, rotulado E, destina-se à produção de efeitos eletrônicos. Como, qualquer outro
botão a ser pressionado, numa linha de distribuição direta, o botão E cai fora tão logo outro botão é
pressionado. Isto possibilita a previsão de uma superposição, a observação do efeito; consegue-se o
ajustamento adequado da intensidade de cada sinal; corrige-se o enquadramento de cada câmera tudo
antes do efeito ser realizado. Desejando "cortar" para uma superposição, aperte o botão E, na barra do
programa. Querendo "cortar" para fora da superposição, partindo da mesma, pressione um outro
botão, na mesma linha superior, e o botão E cairá fora.
― Às vêzes, o "suíte" tem que mostrar as recordações de um jovem e brilhante advogado, por
exemplo, recordando a sua meninice e adolescência. Para mostrar os pensamentos do moço, num
canto do enquadramento, o diretor de TV realizará uma transição visual dentro da superposição as

recordações passarão, vagarosamente, enquanto o ator está imóvel, pensando, ou agitado, andando
pelo quarto. Exemplo mais comum é a transição visual entre os cartazes de títulos que são
sobrepostos numa cena "ao vivo".
― Decida-se pelo "corte" direto somente quando não houver a facilidade da previsão, ou quando os
"cortes" venham tão rápidos que não dêem tempo para a previsão. Sôbre isto, eis um conselho,
ministrado por Rudy Bretz, em "Techiniques of Television Production":
― "A previsão dos "cortes" constitui uma operação extra, mas reduz bastante os erros de operação.
Um dos azares mais comuns na transmissão é que, sob a excitação do espetáculo, os dedos do diretor
de TV transpiram e ocasionalmente podem deslizar, escorregando para fora dos botões. Há também a
possibilidade do êrro no momento da distribuição. O que existe por trás do principio de previsão, em
qualquer equipamento, é que tôda a complexidade de distribuição, enquadramentos, ajustes, etc, são
feitos em momentos de relativa calma numa deterração fica para ser realizada a um sinal, sob a
minada produção. Apenas a mais simples opeexcitação do momento, quando há tempo para agir, mas
não para pensar".
― Aja, na maioria das vêzes, seguindo a progressão de "corte": tomada longa para tomada média,
média para "close-up", "close-up" para um grande "close-up". Entretanto, saiba distinguir as
exceções. O animador do programa de auditório olha com atenção um pequeno objeto que lhe deram.
"Corte" para o objeto, pois o público estará curioso para saber de que se trata. O bandido aponta o
revólver o telespectador deseja ver quem êle está ameaçando ou pretende matar. Para motivar um
"corte", de uma tomada média ou longa para um grande "close-up", use o artifício de uma pessoa, na
imagem, olhar para algo que não está sendo focalizado. Imediatamente, os que estão em casa
desejarão ver o que despertou a atenção do artista. Utilizando o "corte" da reação, "corte" de um
candidato, num programa de avaliação de conhecimentos (perguntas e respostas), para a sua mãe ou a
sua espôsa (se forem conhecidas do público, ou tiverem sido previamente apresentadas), que estão na
platéia. O "corte" será desnecessário, contudo, se não houver qualquer reação visível para se mostrar
aos telespectadores. Lembre-se do que a tomada da reação não pode ser obtida, em geral, através da
movimentação de câmera. O público não aceita esperar que uma tomada longa termine, como não
gosta de atravessar todo um cenário para êle desinteressante.
― Nos programas de entrevista ou debate, na focalização de uma conversa, o procedimento comum é
apresentar quem está falando, desde que o público se interessa em conhecer a fonte do som (uma voz,
uma porta que se abre, baru-j lhos diversos...). A exceção a esta regra ocorre, com frequência, nos
espetáculos dramáticos, ou em qualquer ocasião em que seja do máximo interêsse mostrar a reação de
uma pessoa ao que está sendo dito por outra ("corte de reação").
― A tomada "intercut" ("intercut shot", "tomada fora do acontecimento") só deve ser empregada no
momento em que não está ocorrendo nada de importante ou nada de importante vai acontecer. Apenas
nestas circunstâncias o "corte" para a tomada "intercut" corresponderá ao que o público deseja ver.
Do contrário, "suíte" deixará o telespectador preocupado pensando que está perdendo uma jogada
importante. Nos espetáculos dramáticos, há maior campo para a tomada "intercut", com objetivos
diversos: contraste, ironia, recuo na ação, etc.
― Os sons podem determinar o "corte". Ocupando a música lugar destacado no espetáculo, ficará
reforçada se a mudança visual seguir as mudanças nos tons, no côro de vozes e no fim da frase
musical ou do verso.
― O tempo do ensaio determina se o diretor de TV deverá usar mais "cortes" do que movimentos.
Exige maior tempo de ensaio um espetáculo que vai ser realizado unicamente com a movimentação
do câmera e dos artistas. A movimentação, a posição dos atores e a coordenação da câmera ― tudo
isto requer planejamento e ensaio cuidadosos, para que o resultado final saia a contento. Não havendo

tempo para ensaio, aconselha-se a sua realização através de "cortes" entre uma série de tomadas
estáticas, o que exige pouco planejamento.
COMO ATUA E INFLUENCIA O CÂMERA
A câmera é um instrumento básico, na televisão, exigindo do seu operador requisitos especiais para a
sua utilização. Operar uma câmera constitui um trabalho altamente criador. Há uma diferença enorme
entre um bom câmera e um operador medíocre. Embora as decisões mais criadoras sôbre o emprêgo
das câmeras sejam tomadas pelo diretor de TV, ambos trabalham juntos como uma equipe, cabendo
ao câmera corresponder às ordens do "suíte". Ao mesmo tempo, no caso do espetáculo não ensaiado,
quando não há sequência de tomadas, o câmera fica livre para procurar novas toadas, estando fora do
ar. O diretor de TV observará a tomada de câmera, pelo monitor da sala de contrôle, e dirá: "Está bom,
dê-me esta tomada", ou "Não, não está bom. Não é isto que eu quero". Haverá ocasiões em que o
"suíte", sem nada dizer, para não perder tempo, colocará imediatamente a tomada no ar. Quando o
câmera está no ar, o principio mais comum não permite que o câmera faça qualquer movimento,
exceto os mais óbvios, sem instruções da sala de contrôle. Entretanto, a maioria dos diretores de TV
concede uma maior liberdade e mais responsabilidade entre as tomadas. Quando se trata de
espetáculo ensaiado e com roteiro, a sala de contrôle ajudará o operador de câmera, lembrando-lhe as
próximas tomadas, tôda vez que isto se fizer necessário. Outros "suítes" habituam os câmeras a
assumir maior responsabilidade, a conservar o “script" na câmera e anotar as tomadas como ficou
estabelecido durante o ensaio. Alguns operadores usam marcas de giz ou tinta, no chão do estúdio,
para marcar a posição exata de sua câmera, de acôrdo com o ensaio, para cada tomada. Contudo,
câmeras excelentes não apreciam tal método ― acham que o mais importante é conseguir a mesma
tomada que ficou combinada o ensaio, e não exatamente as mesmas lentes ou posições da câmera.
Isto porque a posição dos atores pode variar, quando o programa estiver no ar, fazendo com que a
câmera, estando na marca, não obtenha a tomada desejada.
Se os câmeras derem ao diretor de TV tomadas medíocres ou ruins, não deixarão possibilidade para
uma boa escolha. Quando um operador focaliza mal o assoalho, que fica se assemelhando a uma
parede, estraga o que poderia ter sido uma boa tomada. Por outro lado, a focalização de uma cena
contra uma tela de projeção de fundo, ou numa área limitada, reservada para um efeito de montagem,
envolve limitações de ação e ângulo de câmera.
REQUISITOS PARA SER UM BOM CÂMERA
Habilidades especiais requer a operação de uma câmera: sentido de composição, destreza,
coordenação manual e sensibilidade artística. O câmera precisará ainda ter movimentos ao mesmo
tempo firmes e suaves. Tais qualidades, porém, não bastam, se êle não estiver familiarizado com o
seu instrumento de trabalho. Desde que o conhecimento técnico é fundamental, recomendamos a
leitura dos tópicos: O que todo Diretor de TV Precisa Saber; As Partes de uma Lente; Tipos de
Lentes; A Escolha da Lente; A Escolha da Abertura do Diafragma; Foco e Profundidade.
As câmeras se dividem em duas partes: a câmera propriamente dita e contrôle de câmera. Na câmera,
encontramos 5 partes distintas: a tôrre de lentes, o visor, o tubo de imagem, os amplificadores e o tripé
com rodas. O contrôle de câmera se divide em: amplificador, visor e fonte de iluminação. Instaladas
sôbre a caixa da câmera, notam-se luzes vermelhas, que acendem quando a câmera está irradiando a
imagem. Através do visor (é um pequeno receptor de TV), o câmera tem uma imagem nítida daquilo
que a lente enquadra. O que o telespectador vê, em casa, mostra-se igual, na sua composição e nos
detalhes, à imagem no visor. Quanto aos carros de câmeras, há 4 tipos:
a) TRIPÉ fica num ápice de três pés e apresenta flexibilidade limitada, não permitindo que se
aumente ou diminua a altura da câmera. Mas os três pés podem ser estendidos ou diminuídos. A não
ser que o chão seja muito liso, não aconselhamos o trabalho com "dolly". Os tripés são portáteis,

facilitando seu emprêgo em "externas".
b) PEDESTAL DE ESTÚDIO êste constitui o "burro de carga", servindo para todas as ocasiões,
apresentando grande eficiência. Com o pedestal, a câmera pode ser levantada ou abaixada durante o
programa. Movimentos como "dolly" para frente e para trás, "dolly deriva" ou "acompanha" são
efetuados com o espetáculo no ar. Faz-se a colocação da câmera com rapidez e em qualquer direção,
travando-se o pedestal para evitar um movimento indesejado, numa cena de muitos minutos de
duração.
c) "DOLLY" de ESTÚDIO (chamam-se também de "dolly" de panorama, "dolly" manual) movido
por um operador, que manobra o "dolly", no qual o câmera trabalha sentado.
d) "DOLLY" MECÂNICO movido a motor, trata-se do tipo de carro de câmera apropriado para
estúdios grandes, onde se faz necessária a máxima. mobilidade. Dois ou três homens operam o
"dolly": um, dirige-o enquanto o outro aumenta e diminui a "língua". Os operadores de câmera,
naturalmente, trabalham sentados.
AS PARTES DE UMA LENTE
Tôda lente compõe-se dos seguintes elementos básicos: o cilindro, a lente, a escala para a focalização,
a escala do diafragma e a tôrre de lente.
Inserida num cilindro de metal (cilindro da lente ― "lens barris"), a lente é constituída de algumas
peças de vidro, cujas superfícies se apresentam curvas. Girando determinadas partes do cilindro da
lente, podemos ajustá-la para retificações, segundo duas escalas, marcadas à volta do cilindro ou à sua
margem, na frente da lente. A escala para focalizações oferece marcações para a distância da imagem,
anotadas em pés (lentes de fabricação norte-americana) ou milímetros (lentes de fabricação
européia). As lentes comuns têm um diafragma; sob uma iluminação por demais brilhante, pode ser
fechado ao máximo; em caso contrário, abre-se o diafragma até um circulo tão largo em diâmetro
quanto a própria lente. Uma lente capaz de uma abertura f/1.9 (lente rápida) deixa entrar uma grande
quantidade de luz, o que permite a focalização de imagens sob condições fracas de iluminação. O
mesmo não ocorre se empregamos uma lente relativamente vagarosa, que não possa abrir mais que
f/8.
Na base da tôrre ou torreão, fica prêsa a lente, por I meio de um parafuso. Algumas das lentes mais
compridas são fixadas com uma elevação "baioneta" ("bayonet mount"), que torna possível a rápida
mudança de lentes, sem prejudicar a imagem, com um simples movimento de torção. Como a tôrre de
lente, na câmera de TV, destina-se primordialmente às lentes de rosca, um ajustador para as lentes
com elevação "baioneta" é primeiro atarraxada na posição regular da lente.
TIPOS DE LENTES
A televisão utiliza uma enorme variedade de lentes, geralmente conhecidas segundo a sua distância
focal. Cuidado para não confundir distância focal com a distância entre a parte posterior da lente e o
tubo de imagem ― chama-se a isto foco da retaguarda ("back focus"); tampouco representa o
comprimento do cilindro da lente. Distância focal é a distância que vai do centro ótico da lente à face
plana do tubo de imagem focalizando o infinito; produz uma estreita relação com o ângulo de visão:
lentes de grande distância focal apresentam um ângulo estreito; lentes de pequena distância focal
("short-focal-Iength lenses"), um ângulo largo. As lentes de televisão variam em tamanho e foco
exatamente como as destinadas às máquinas de filmar. Bàsicamente, os três tipos de lentes são:
pequena, média e grande angular, abrangendo cada uma delas uma área progressivamente maior. As
lentes zoom permitem uma mudança rápida e suave da distância focal.
As lentes mais comuns são as de 50 mm, 90 mm e 135 mm (respectivamente de 2, 4 e 6 polegadas),

usadas em quase tôda câmera.
A lente de 35mm, através da qual obtemos efeitos exagerados, costuma ser utilizada nos estúdios
muito pequenos ou em programas que requeiram aquêles efeitos.
Para a obtenção dos Grandes Planos, temos a lente de 8 ou de 8 polegadas e meia, lente comprida, que
dispensa a movimentação da câmera para fazer uma aproximação que a levaria a penetrar no campo
de outra câmera.
A lente de 75 mm (ou de 3 polegadas) preenche a lacuna existente entre o campo da lente de 50 mm e
o da lente maior mais próxima, a de 90 mm.
Pouco empregadas no estúdio, as lentes de comprimento focal de 13 polegadas e de 25 polegadas são
muito compridas, úteis apenas quando as câmeras precisam ficar colocadas a uma grande distância da
ação.
Para determinarmos o ângulo de visão de uma lente, de qualquer comprimento, temos uma fórmula
que, embora não seja matemàticamente exata, serve bastante aos objetivos da produção de TV:
dividimos 1.700 pela distância focal em milímetros, ou 68 pela distância focal em polegadas.
ângulo de visão horizontal ―

1.700
distância focal
em milímetros

ângulo de visão horizontal ―

68
distância focal
em polegadas

ou

Quanto ao ângulo de visão vertical, é sempre 3/4 do ângulo horizontal.
O ângulo de visão real que a câmera está transmitindo não se apresenta rigorosamente de acôrdo com
o número que encontramos, após aplicarmos a fórmula, devido aos ajustamentos eletrônicos que são
feitos em uma câmera, provocando algumas alterações, assim como as retificações efetuadas pelo
operador de vídeo.
Para a Vidicon, a lente comum é a de 25 mm (1 polegada), seguida pela de 500 (2 polegadas). Em
determinadas ocasiões, empregam-se as de 3 ou 4 polegadas e até mesmo uma lente menor que a de 1
polegada, tomando-se cuidado em escolher uma que não provoque o efeito de uma imagem circular
rodeada por uma área escura (the vignette effect). Se desejamos achar o ângulo de visão horizontal
das lentes de uso comum para a Vidicon, basta compreendermos que uma lente de 1 polegada permite
uma largura de cena exatamente tão extensa quanto a metade da distância existente entre a câmera e
aquela cena, portanto, corresponde a 30 graus. Partindo dêste principio básico, sabemos que a lente de
2 polegadas tem um ângulo de visão horizontal de 15 graus, e assim por diante. O ângulo de visão
horizontal das lentes Vidicon resulta da divisão de 750 pela distância focal da lente, em milímetros,
ou pela divisão de 30 pela distância focal da
lente, dado em polegadas. De acôrdo com estas fórmulas, uma lente de 6 polegadas tem um ângulo de
visão de 5 graus, enquanto uma lente de 100 mm, por exemplo, apresenta 7 graus e meio como ângulo
de visão horizontal.

ângulo de visão horizontal das lentes Vidicon ―

30
distância focal da lente
em polegadas

ou
ângulo de visão horizontal das lentes Vidicon ―

750
distância focal em
milímetros

Uma lente de distância focal de 50 mm, quando usada numa câmera Orthicon, oferece um ângulo de
visão de 34 graus, sendo conhecida como grande angular. Entretanto, a mesma lente, numa câmera
Vidicon, dá um ângulo de visão de 15 graus, oferecendo mais ou menos um ângulo de visão igual ao
de uma lente de 135 mm, numa câmera Orthicon. A Vidicon leva vantagem porque faz com que as
lentes de distância focal menor tenham maior profundidade de foco.
A lente de reverberação ("reflectar lens") utiliza um espêlho côncavo equivalente à que nos dá uma
lente de 40 polegadas, apresentando uma distância focal de quase duas vêzes maior que a grande
angular mais próxima. Uma peça chamada "damper", horizontal, coloca a "Reflectar" em f/8,
controlando a sua exposição. As lentes de pequena distância focal podem ser utilizadas na mesma
tôrre de lente, sem que a "reflectar" prejudique as suas imagens.
A telefoto é uma lente realmente muito menor que a sua distância focal, produzindo o efeito de um
telescópio um considerável aumento de uma pequena área. O têrmo "telefoto", porém, não deve ser
aplicado a qualquer lente comprida.
Definimos tecnicamente uma lente Zoom como sendo uma lente de variedade focal, pois a sua
distância focal pode ser mudada, dentro de certos limites, enquanto a câmera opera. Mudando a
distância focal, o mesmo ocorre com o ângulo de visão, e a imagem pode ser modificada de um Plano
Geral para um Primeiro Plano, voltando depois à tomada anterior, num efeito semelhante ao
movimento de uma câmera, aproximando-se ou se afastando do objeto. As lentes "Zoom" têm o
objetivo de manter o foco, durante a ação do ZUM. Para realizar isto, a lente deve ficar numa
distância apropriada, de acôrdo com a escala de focalização no cilindro da lente. O método de
focalizar a câmera de TV, movimentando o tubo para frente e para trás, não é mais aconselhável.
Equipamento extremamente valioso, uma lente Zoom pode substituir um jôgo completo de lentes, de
diferentes distâncias focais. Mantemos o foco controlando a lente, e não pelo método comum de fazer
o tubo de imagem deslizar para frente ou para trás da lente. Ao invés de o operador movimentar a sua
câmera, usa uma lente Zoam; o movimento de aproximação faz o objeto mais largo em sua forma,
mas a perspectiva também se modifica; objetos próximos movem-se em relação aos colocados mais
distantes a visão através de uma porta, por exemplo, fica mais ampla e se pode ver mais da sala que
está atrás. O crescimento do objeto em largura de forma constitui a única semelhança entre o "dolly"
e o efeito Zoam, entretanto, distingue-se com rapidez a diferença entre um e outro.
As lentes Zoom de pequena distância focal têm sido bastante utilizadas nas estações de TV. Uma
delas foi chamada Electra-Zoom, porque a ação de "zooming" era eletricamente controlada por um
comutador montado na câmera. Uma outra lente, a "New Studio Zoomar" apresenta vantagens como:
ser ajustada na tôrre da câmera com outras lentes e operada manualmente. Um "plunger" na câmera
controla esta lente, do mesmo modo que ocorre com a Zoomar original. Uma lente mais recente
"Super Studio Zoomar" tem uma série de distâncias focais que varia de 55 mm a 180 mm, com
velocidade de f/2.7; colocada numa câmera colorida RCA, permite que se rode a tôrre, para a
colocação de outras lentes. Encontram-se ainda, entre as lentes Zoom: a Watson, a Super Universal

Zoomar, a Pan Ciner.
Na relação que apresentamos a seguir, estão as melhores marcas e modêlos de lentes Zoom, tanto para
se-rem usadas no estúdio quanto ao ar livre (field lenses"), com suas respectivas velocidades e
distâncias focais.
I
Lentes para "externas":
a) Field Zoomar
b) Universal Zoomar e Super Universal Zoomar
c) Watson DISTANCIA FOCAL
a) 5" ― 22"
b) 62 mm a 400 mm ― 2.5" ― 16"
c) 3" ― 15"
6 " ― 30"
Proporção "zoom":
a) 4.4 ― 1
b) 6.4 ― 1
c) 5 ― 1
5―1

Velocidade:
f/8
f/3.9
f/6.3
f/6.3
II

a)
b)
c)
d)

Field Zoomar com lente na frente de ângulo largo
New Studio Zoomar
Super Studio Zoomar
Electra-Zoom

a)
b)
c)
d)

75 mm ― 325 mm
56 mm ― 175 mm
55 mm ― 180 mm
65 mm ― 175 mm

Proporção "zoom":
a) 4.3 ― 1
b) 3.1 ― 1
c) 3.5 ― 1
d) 2.7 ― 1

DISTÂNCIA FOCAL
― 3" ― 13"
― 2 1/4" a ― 7"
― 2 1/5" a 7 1/5"
― 2 5/8" ― 7"
Velocidade:
f/8
f/2.8
f/2.7
f/2.8
III

Lentes Zoom para Câmeras Vidicon:
a) Pan Ciner

b)
c)
d)
e)
f)

Pan Ciner
Perkin Elmer
Zoomar
Zoomar Mark IV
Zoomar Mark VI

a) 20 mm ― 60 mm
b) 25 mm ― 100 mm
c) 30 mm ― 150 mm
d) 20 mm ― 120 mm
e) 17 mm ― 70 mm
f) 25 mm ― 150 mm
40 mm ― 240 mm
Proporção "zoom":
a) 3 ― 1
b) 4 ― 1
c) 5 ― 1
d) 6 ― 1
e) 4.1 ― 1
f) 6 ― 1
6―

DISTANCIA FOCAL:
7/8" ― 2' 1/2"
1" ― 4"
1 1/4" a 6"
7/7" ― 5"
6/8" ― 2.8"
1" ― 6"
1.6" ― 9.6"
Velocidade:
f/2.8
f/2.4 e f/3.4
f/2.8
f/3.9
f/2
f/3.5
f/S.6

Atualmente, a maior novidade britânica em matéria de lente Zoom, para televisão, permite aos
câmeras preencherem o vídeo com a imagem de objetos pequenos, aumentada muitas vêzes e com
grande precisão, nos menores detalhes.
A ESCOLHA DA LENTE
Entre os instrumentos de trabalho para a produção de TV, as lentes ocupam lugar de destaque.
Precisam ser conhecidas e compreendidas não somente pelos câmeras, como pelos produtores e
diretores de TV. Alguns "suítes" não têm o costume de anotar cada lente, durante o ensaio; deixam a
responsabilidade de 4 escolha e emprêgo da mesma lente para o câmera. Os melhores diretores de
TV, porém, vêm para o ensaio com uma idéia exata de quais os tipos de lentes que utilizarão, em cada
tomada, e solicitam ao operador de câmera: "mude para a 135", ou "experimente a 90". A prática
torna o "suíte" capaz de olhar a imagem e dizer que lente está sendo usada, pois uma mudança de lente
significa uma mudança no ângulo de visão. Uma lente angular para largura ("wide-angle lens")
penetra mais na cena do que uma lente para comprimento ("long lens"). Lembremo-nos, entretanto,
que tudo diminui de tamanho, quando uma área maior do estúdio é incluída. Por outro lado, os objetos
aparecem relativamente maiores, se as lentes de ângulo estreito ("narrow-angle lenses") focalizam
uma área menor do estúdio; tais lentes são comumente usadas para Primeiro Plano, enquanto as lentes
de ângulo largo servem para Planos Gerais.
Observemos ainda que uma tomada feita com lente de ângulo estreito, longe do objeto, e uma tomada
obtida com lente de ângulo estreito, próxima do objeto, não serão idênticas, mas ficarão semelhantes
apenas, no campo de visão, apresentando diferenças na imagem. Uma tomada realizada por uma
câmera com lente comprida, longe do objeto, é uma imagem diferente daquela tomada por uma lente
de ângulo largo, perto do objeto, embora cada uma possa ter a mesma área real de cena. A diferença se
encontra na perspectiva da imagem ― na maneira pela qual a câmera registra a dimensão de

profundidade. Se a cena não tivesse profundidade, não haveria nenhuma diferença entre as duas
tomadas. A imagem de um cartaz será a mesma, não importa a distância focal da lente que fôr usada.
Aparecerá diferente, contudo, uma cena na qual alguns objetos se encontram próximos e outros
distantes. Uma lente de ângulo largo exagera a dimensão de profundidade. Uma lente comprida, por
outro lado, comprime os objetos próximos contra os objetos distantes, de modo que fiquem todos do
mesmo tamanho, diminuindo a dimensão de profundidade.
O exagêro da profundidade numa tomada de ângulo largo faz o estúdio aparecer muito maior do que,
na realidade, além de exagerar a velocidade de movimento em direção à câmera ou de afastamento da
mesma. Em um número de dança, os executantes surgem rápida e nitidamente, ou logo esmaecem, ao
se afastarem. O uso das lentes de ângulo largo requer prudência, pois se a câmera fica próxima ao
rosto do apresentador, por f exemplo, uma distorção indesejável será o resultado. Isto ocorre com as
lentes de 50 mm, quando a câmera se aproxima tanto que a cabeça do artista ocupa a metade da altura
da tela de TV, e com a lente de 35 mm, que faz um rosto humano ocupar 1/3 da altura do vídeo,
exagerando de modo especial o nariz (porque êste tem uma posição ainda mais próxima da câmera).
No emprêgo de lentes de ângulo largo, principalmente a de 35 mm, existe o problema da distorção de
cilindro ("barris distortion"): linhas horizontais ou verticais, junto às bordas da tela, como que se
curvam para fora. Notamos isto em sua tomada estática, especialmente se não há linhas definidas para
aparecerem distorcidas. Quando a câmera se movimenta, sobretudo quando alcança o seu objetivo, as
figuras também se movem, de porções distorcidas às porções não distorcidas da imagem, mudando de
forma e se inclinando.
Uma lente Zoom substitui o "dolly": quando os movimentos requeridos do câmera teriam que ser
rápidos demais e ainda exigiriam a focalização adequada; quando a câmera não pode ser montada
num "dolly"; onde não há área suficiente ou adequada para o "dolly". Se o produtor deseja uma rápida
tomada "Zoom" de um telefone, no momento em que êste toca, interrompendo a cena no ar, não há
possibilidade de o câmera utilizar o "dolly" e ainda manter o foco; o telefone teria que estar perto
demais da câmera, e os movimentos deveriam ser por demais rápidos. Caso se resolvesse movimentar
o telefone em direção à câmera parada, isto requereria uma focalização imediata da imagem. A
melhor solução: usar uma lente Zoomar. Enquanto os movimentos de aproximação e afastamento
("dolly in, dolly out") alteram a perspectiva da tomada, a lente Zoomar a conserva.
Para obter uma profundidade de foco melhor, o "suíte" ou o câmera podem mudar para uma lente
mais larga, desde que também aceitem uma tomada igualmente larga.
Um recurso utilizado pelos diretores de TV, quando precisam escolher uma lente, são as "caixas de vi
são" ("viewing boxes"), algumas simples, outras mais complicadas.
Adapte, por exemplo, uma caixa de sapatos: faça uma abertura numa das extremidades e, na outra,
uma espécie de janela, suficientemente larga para lhe mostrar o ângulo de visão de uma lente de 135
mm; para determinar o tamanho desta janela, obtenha o ângulo da lente (13 graus) usando um
transferidor em cima da caixa (se a caixa fôr comprida demais, vire-a de lado). Assegure-se de que
pode ver através da pequena abertura, porque, do contrário, o seu ângulo de visão se mostrará muito
estreito.
A "caixa Bretz" (inventada por Rudy Bretz) tem a forma de um cubo e janelas em todos os lados.
Quando se faz girar a caixa, a janela de uma lente serve como abertura para a outra. Corte 6 pedaços
de papelão, cada um de mais ou menos 15 centímetros de área; coloque os ângulos horizontais das
lentes em cada um, como se fôsse a parte superior da caixa; marque uma janela em cada um dos
pedaços. Para encontrar a altura de cada janela, marque 3/4 da largura. Isto porque a média, na
televisão, é de 3 para 4, com relação à tela, sendo 3 unidades de altura e 4 de largura. Depois de cortar
os buracos com uma gilete, una os lados com fita adesiva; marque os números correspondentes às

lentes nas janelas, o que evitará uma confusão posterior.
As caixas de visão possibilitam ao diretor de TV observar o que a câmera e a lente lhe darão, em
matéria de imagem, inclusive a distorção de profundidade, efeito que ocorre quando empregamos
lentes de ângulo largo e lentes compridas; movimentadas para longe. ou mais perto dos objetos a
serem focalizados, determinam a posição em que o câmera deverá ficar. O "suíte" tem que olhar
através de uma janela de tamanho grande, se quiser obter uma tomada de ângulo largo, e através de
uma janela pequena, se desejar uma imagem com lente comprida. Como o diretor de TV precisaria
imaginar essas j anelas como se fôssem uma tela do monitor, a "caixa de visão" presta-lhe um auxilio
inestimável. Entretanto, para lidar satisfatoriamente com as lentes, você deve estar familiarizado com
cada uma de suas partes, seus diferentes tipos e problemas específicos.
A ESCOLHA DA ABERTURA DO DIAFRAGMA
Ajusta-se o tamanho da abertura do diafragma da lente por meio de registros ("stops"). Colocando
uma lente no registro 1, estamos dobrando a quantidade de luz que ali penetra; 2 registros
quadruplicam a luz, três registros multiplicam por 8 a quantidade de luz. Por outro lado, se fecharmos
1 registro, deixaremos a luz pela metade; 2 registros ― 1/4, e 3 registros, 1/8. A série comum de
registros marcados nas lentes de televisão é a seguinte: f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 e f/22, sendo
cada um dêstes registros completamente diferente do registro seguinte. O tipo de abertura especial do
diafragma que vai produzir a melhor imagem depende: da sensibilidade do tubo da câmera, da
quantidade de luz que incide na cena e também da reverberação. Não nos esqueçamos de que os
objetos escuros requerem maior exposição. Alguns diretores de TV preferem usar aberturas de lente
maiores, que diminuem a quantidade de luz necessária, além de reduzirem a profundidade de foco.
Esta redução evita as conseqüências desagradáveis de uma grande profundidade de foco; o
aparecimento de rugas, brechas e outros detalhes que não deveriam ser revelados ao público
telespectador.
Na televisão, é possível o contrôle das graduações de qualquer lente, pois a imagem pode ser vista no
momento em que está sendo focalizada. Coloca-se a lente adequada, ajusta-se, gradua-se, até
conseguirmos a imagem desejada. Não se deve esquecer o valor das graduações da lente. Os padrões
de registros do diafragma tornam possível a colocação rápida de tôdas as lentes, de modo a transmitir
a mesma quantidade de luz e reproduzir com exatidão as condições de uma tomada anterior.
FOCO E PROFUNDIDADE
A colocação da lente a uma distância certa impedirá que a imagem apareça fraca, apagada. ou
confusa. Caso uma pessoa se movimente em direção à câmera, ou se afaste da mesma, ficará fora de
foco, a menos que a lente seja reajustada.
A distância hiperfocal é o ponto mais próximo no qual os objetos estão mais ou menos em foco
definido, quando a lente está focalizada no infinito. Quando se fixa o foco na distância hiperfocal,
tôdas as coisas que se colocarem na metade daquela distância ao infinito ficarão bem definidas. A
distância hiperfocal depende da abertura do diafragma e da distância focal da lente: quanto maior a
lente, no sentido do comprimento, e quanto mais larga a abertura, maior será a distância hiperfocal.
Na câmera, a distância dentro da qual a lâmina pode se movimentar, aproximando-se ou se afastando
da lente, sem jogar a imagem fora de foco, chama-se profundidade de foco. Esta, não pode ser
confundida com a profundidade de campo, que depende de três fatôres: a distância da câmera; a
abertura do diafragma: e a distância focal da lente. Profundidade de campo é a distância entre o objeto
definido mais próximo e o objeto definido mais afastado da câmera. Em um "close-up", a câmera tem
dificuldade em manter o foco, pois sendo a profundidade de campo muito pequena, quando se
focaliza de perto, até mesmo o menor movimento pode se mostrar excessivo. Baixando-se o registro

da lente, consegue-se aumentar a profundidade de campo. O mesmo ocorre se diminuirmos a abertura
do diafragma.
Uma lente menor tem uma profundidade de campo maior que uma lente grande, quando as duas são
colocadas no mesmo ponto do diafragma e focalizadas para a mesma distância. Quanto menor a
distância focal, maior a profundidade de campo. E mudando para uma lente de distância focal menor,
para aumentar a profundidade do foco, você aumenta também, e muito, o seu ângulo de visão. Se
você não desejar êste aumento, poderá aproximar a câmera do objeto. Entretanto, assim como diminui
a distância para o objeto, a profundidade de foco diminuirão quando a câmera se aproxima o
suficiente para focalizar a mesma largura de cena que antes cobria, com a lente de ângulo largo não
apresenta diferenças notáveis. Não se pode aumentar a profundidade de campo mudando as lentes, a
menos que se aceite um ângulo de visão maior. As lentes com a mesma distância focal têm a mesma
profundidade de foco; não importa as câmeras em que sejam usadas.

4
O PRODUTOR DE TV

COMO ATUA E INFLUENCIA
Criando ou aproveitando uma idéia para a realização de espetáculos que, atraindo os telespectadores,
sirvam aos objetivos de cada programa, o produtor dá à televisão o que transmitir. Com senso
jornalístico e conhecimento do interêsse público, escolhe os assuntos, decide a melhor maneira de
apresentá-los, estuda os movimentos, os cenários, as vestes, a iluminação que deseja. Entra em
contacto com o "suíte", com os câmeras, o cenarista, o iluminador, enfim, com todos os elementos
que influirão no resultado final da produção. Não deixa nada para a última hora. Planeja cada detalhe,
pensa nos artistas ou convidados, antecipa os problemas e as soluções. Escreve um roteiro que oriente
com segurança a ação, durante todo o desenrolar do espetáculo. Caso o programa seja "ad lib",
fornece ao pessoal envolvido as instruções necessárias para que todos compreendam a finalidade da
transmissão e ajam de acôrdo. Adapta peças e Obras da literatura mundial, produz com originalidade
um comercial, um espetáculo infantil, um musical com um cantor da jovem guarda.
Numa produção complexa, indica a posição e os movimentos dos atores, em uma cópia da
"planta-baixa" do cenarista.
Procurando facilitar o trabalho do operador de câmera, alguns produtores dos Estados Unidos,
quando desejam destacar de um grupo uma, duas ou mais pessoas, costumam marcar suas tomadas,
para determinar o número de comunicadores que devem ser destacados. A marcação obedece à
seguinte orientação:
A ― tomada escolhida; B ― o número de comunicadores; C identificação dos comunicadores.
Exemplificando: Estão numa determinada cena os comunicadores A, B, C, D e E, quando, a um dado
momento, se torna necessário mudar o interêsse visual para os comunicadores A e D. Quanto à
tomada escolhida, trata-se de um PP. Então, o diretor marca no original: PP ― 2 AD. No Brasil,
quando um diretor deseja o destaque para um ou mais comunicadores, em geral indica a tomada
escolhida, seguida das iniciais dos nomes dos comunicadores. Ex: P. A. de MARINA.
De acôrdo com o tipo dos programas, o produtor escolhe o estúdio: para uma peça teatral ou um
espetáculo de variedades, solicita um estúdio grande; um auditório, para os programas de que o
público participa; para entrevistas e noticiários, usa-se um estúdio pequeno. Decidido o tamanho do
estúdio que lhe convém, o produtor verificará ainda:
― há iluminação suficiente?
― e as saídas de microfones?
― o chão é bastante liso para que se movimente o "dolly"?
― o estúdio é à prova de som, contra. o barulho de rua e o barulho dos estúdios anexos?
Nenhum detalhe deve ser esquecido, para que a produção saia a contento.
De um produtor de TV requer-se qualidades como: um bom nível cultural, conhecimentos técnicos,
sensibilidade artística, imaginação, senso jornalístico, atualização.
Aqueles que se interessam pelo assunto "produção de TV" e aos candidatos à função de produtor de
televisão, recomendamos a leitura de todos os capítulos dêste livro, desde que um programa, para ser
bem produzido, exige o conhecimento de todos os recursos que a televisão oferece, bem como dos
problemas que se apresentam. Não basta saber como funcionam as câmeras, é preciso ter em mente os
efeitos de cenários e de iluminação, o valioso auxilio da sonoplastia, a seleção de imagens a cargo do
diretor de TV, que materiais deverão ser empregados e em que condições, etc, etc. A produção de TV
constitui uma tarefa complexa, mesmo quando um produtor tem uma boa equipe técnica para

assessorá-lo. A idéia para a realização de um determinado programa pouco vale, se não está situada
nas condições da televisão, se não é transformada em linguagem de TV e destinada ao telespectador,
se não a visualizamos em têrmos de TV.
PROBLEMAS E SOLUÇÕES
Na focalização de qualquer cenário de fundo distante, se os atores devem ser vistos em "close-ups",
precisam ficar suficientemente afastados, à frente do cenário de fundo, para que os objetos distantes
não apareçam próximos demais. A perspectiva do cenário de fundo e a do primeiro plano terão que
combinar, numa tomada de projeção de fundo, ou o efeito será irreal. O mesmo problema ocorre com
os "backdrops" pintados o nível de visão do cenário de fundo precisa estar ao nível da câmera.
Os participantes de um programa devem ser alertados quanto à movimentação das câmeras, para que
não ocorra o fato desagradável de um convidado movimentar o rosto tôda vez que o operador de
câmera mudar de posição, impedindo a realização de tomadas diversas (um perfil, por exemplo).
No caso de objetos de superfície brilhante, as fontes de luz refletem como se fôssem um espêlho;
vê-se então, uma imagem para cada luz (reflexão especular). Supera-se o problema espalhando, sôbre
a superfície brilhante do objeto, cêra liquida (clara), sabão ou leite azêdo. Os espelhos também são
tratados assim, para que reflitam pouco objetos ou luzes, e ainda pareçam espelhos. Espalha-se a
solução em uma camada fina, enquanto o espêlho está deitado, deixando-se secar, antes de se usar o
espêlho. Em alguns programas, todavia, aparecem objetos brilhantes, jóias, instrumentos musicais,
que não podem ser preparados com antecedência. Os detalhes de artigos de prata tornam
desaconselhável qualquer tipo de iluminação comum. A solução consiste em recorrer ao método
"tenting". Ergue-se uma tenda de seda ou musseline, rodeando inteiramente o objeto ou os objetos,
deixando-se apenas uma abertura para que a câmera possa focalizar. Tôdas as luzes são colocadas em
direção à tenda, mas do lado de fora, produzindo uma iluminação suficiente, suave e difusa. Os
artigos de prata não perdem a cintilação própria, mas não há luzes altas, brilhantes, que provoquem o
"halo" e a distorção de tonalidade.
― Quando o produtor deseja identificar as inúmeras pessoas que aparecem em um determinado
programa, sem fazer qualquer apresentação ou interrompê-lo, costuma recorrer aos "slides" com o
nome de cada orador. A superposição da imagem com um cartão de estúdio ocuparia duas câmeras.
Entretanto, um dos problemas com relação ao emprêgo do "slide" está em se determinar em que ponto
da imagem original de fundo deve ser feita a superposição: nos nomes desenhados, o melhor lugar é
na parte inferior do "slide", mas dentro da área critica: os desenhos artísticos terão Que se sobrepor à
tôda a imagem original, preenchendo a área essencial; símbolos de várias espécies serão colocados
somente quando se determinar o ponto da imagem original onde cada um dêles deverá recair.
― Uma peça de teatro adaptada para a televisão exige um cenário de engenho banguê. Não podendo
realizar uma "externa", o produtor decide projetar um "slide" onde aparece a casa-grande; na frente da
tela de projeção, os festões de trepadeira pendentes de uma estrutura de madeira agitam-se de leve, à
brisa produzida por um ventilador.
― A orquestra vai apresentar "Finlândia" de Sibelius. Para melhor transmitir ao público telespectador
esta mensagem musical, que evoca os caprichos do mar, a serenidade das colinas revesti das de
pinheiros e a desolação da praia guarnecida de rochedos, o produtor emprega a projeção de um filme
com cenas marinhas, mostrando as ondas, impelidas pelo vento, batendo de encontro aos rochedos de
uma praia. Em seguida, o filme apresenta. lagos tranquilos, colinas vestidas de pinheiros. Basta,
portanto, ao telespectador, ser receptivo à mensagem, que lhe chega aos olhos e aos ouvidos de
maneira atraente. A projeção dispensou a participação de um erudito musical que talvez não pudesse
participar do programa, ou não tivesse facilidade de expressão que lhe permitisse explicar com êxito o
espírito de "Finlândia"; poupou o tempo da referida explicação, mesmo que fôsse feita por um bom

apresentador, lendo o texto redigido por um especialista musical.
― Um vestido vermelho aparecerá negro na imagem de uma determinada câmera ou com um perfeito
tom de carne em outra, ocasionando um efeito espantoso ― a pessoa dá a impressão de não estar
vestida. Como um artista ou um produtor qualquer aparecerá na televisão depende bastante da
correspondência de tonalidade na câmera. Quando apontamos a câmera I para uma escala cinza, as
tonalidades não são registradas da mesma maneira como o são pelo ôlho humano. As tonalidades
mais leves da escala aproximam-se umas das outras, o mesmo ocorrendo com as tonalidades mais
escuras; as primeiras, passam a ser tôdas "brancas", enquanto as seguintes tendem a aparecer "pretas",
sendo rara a câmera que consegue registrar tôdas as tonalidades da escala cinza. O mais comum é a
visibilidade de apenas 7 tonalidades, sendo que as outras três parecem ser as suas tonalidades
secundárias. Descobriu-se que as tonalidades da porção central da escala cinza são reproduzidas mais
ou menos com fidelidade, e que a melhor iluminação de estúdio e os melhores cenários conservam as
tonalidades importantes da cena dentro daquela área central da escala cinza. Para que as tonalidades
sombrias não fiquem escuras demais, torna-se necessário o emprêgo de uma iluminação suplementar.
O filme realizado especialmente para ser exibido pela televisão precisa de luzes equilibradas, o que
evitará um contraste demasiado forte. Em geral, as cenas noturnas são ruins porque as tonalidades
sombrias se transformam em prêto e provocam um contraste exagerado. Em casa, o receptor de TV
ainda reduz o contraste, variando a proporção de acôrdo com o aparêlho. Desejando-se que uma cena
seja reproduzida com fidelidade na tela do aparêlho receptor, manter-se-à cada tonalidade dentro de
uma ordem de contraste de 20 para 1.
O tubo da câmera de TV dissolve as tonalidades faciais sutis e as reproduz sem exagêro, dependendo
de outras tonalidades existentes na mesma imagem. Se o apresentador se veste inteiramente de
branco, ou mesmo se usa apenas um colarinho e uma gravata de côr branca, o resto poderá sofrer
efeitos desagradáveis. Grandes áreas do palco ou de qualquer imagem em particular devem ser
conservadas dentro de um limite de tonalidade, embora pequenas áreas possam excedê-lo. Entretanto,
camisas e lenços brancos ― pequenas áreas de um detalhe, refletirão demasiada luz, se não as
tratarmos com cuidado; se as negligenciarmos, seremos surpreendidos quando se transformarem em
branco puro, causarem fosforescências e halos, além de afetar as tonalidades do rosto. Uma camisa
colorida ou um blusão nas côres azul e amarelo-claros apresentarão um grau menor de reflexão e
ainda aparecerão como puro branco no vídeo. Caso as roupas escuras sejam absolutamente
necessárias, solicita-se o cenário em uma tonalidade que reduza o contraste.
Uma escala de 10 graus de tonalidades da côr cinza, variando dentro de uma ordem de contraste de 20
para 1, representa a série de tonalidades que usualmente podem ser utilizadas na televisão. A medida
que os tubos de imagem ficam mais antigos, tendem a oferecer uma escala cinza menor. Quanto aos
receptores caseiros, sua imagem sempre é mais pobre que a dos monitores da sala de contrôle,
assistidos por técnicos especializados. Se 8 ou 7 tonalidades são visíveis no monitor, 6 ou 7 é o
máximo que apresentará a maioria de aparelhos caseiros. O produtor, para ser realista, idealizará seus
cenários e a iluminação de modo a que a imagem possa 4 ser vista adequadamente nos receptores de
casa. Visando a êste resultado, êle equilibrará as áreas de tonalidades escuras com as áreas de
tonalidades claras.
CONHECIMENTO DOS TRUQUES E EFEITOS ESPECIAIS
A familiaridade com os truques e efeitos especiais constitui uma necessidade para o produtor que
deseja valorizar os seus programas. Além dos que já foram apresentados nos capítulos anteriores,
destacaremos aqui mais alguns truques úteis.
― Tudo o que contribuir para tornar confusa a imagem, quase sempre pode ser usado com êxito como
uma alternativa para a fusão, desde que o efeito tenha uma motivação qualquer: pessoas caminhando
em direção à câmera; fogo, fumaça, água, etc, em frente à lente.

― Conseguimos a ilusão de um fantasma se quisermos colocar um ator, bastante iluminado, contra
um fundo negro.
― Sem diminuir a intensidade da imagem ou empregar o escurecimento, obtemos "fade-outs" com a
iluminação do estúdio o conhecido "black-out", quando tôdas as luzes se apagam. Para conseguir isto,
podemos movimentar a luz, afastando-a do objeto ou da pessoa, ou esta se movimentará para longe do
alcance da luz. Com um cuidadoso planejamento, a câmera poderá ser levada até uma área escura ou
ser movimentada para trás de um objeto escuro. Outro recurso é manter o ator caminhando
diretamente para a câmera, até que êle bloqueie por completo tôda a luz. Lembramos, porém, que o
mesmo truque empregado para o "fade-out" deverá servir para o "fade-in" da próxima cena.
― Inúmeros dispositivos do "ponto" substituem a necessidade de memorização de longos trechos,
discursos ou explanações: o Tele-Prompter, as tábuas de sinais, fôlhas ou cartões fora de cena.
― O Tele-Prompter, dispositivo rolante, controlado eletricamente, e adaptado à própria câmera,
diretamente acima da tôrre de lente, possibilita ao executante ler o texto de uma distância razoável,
dando a impressão de que está olhando para a câmera. A fôlha vai sendo enrolada a uma velocidade
controlada por um operador, de acôrdo com o ritmo adequado ao artista. Todavia, se êste o desejar, se
encarregará êle mesmo de controlar a velocidade, ou através de um comutador manual, ou por um
contrôle de pé (tipo pedal).
O EMPREGO DE ESPELHOS E PRISMAS
Quase todo tipo de produção de TV requer alguma compreensão das particularidades dos espelhos e
de como podem ser utilizados.
Colocando-se um espêlho, no estúdio, em uma posição alta, êle refletirá uma tomada que, de outra
maneira, seria obtida apenas se a câmera estivesse no teto. O espêlho dá a impressão de transportar a
câmera para uma posição diferente da que ocupa na realidade. Aproveitando esta propriedade, a
câmera pode aparentemente ser colocada em posições impossíveis.
O uso de outro espêlho ou o emprêgo de um prisma invertor de imagem resolve o problema de um
único espêlho, entre a câmera e a pessoa, dar à primeira uma tomada de ângulo alto, mas com a
imagem de cabeça para baixo. O prisma invertor de imagem é um prisma de ângulo reto, de tamanho
relativamente grande, que pode ser montado num tubo prêso a um visar de lente comum. O visor da
lente, carregando o prisma, e atarraxado na frente da lente quando se deseja o efeito, não interfere
com o funcionamento das outras lentes da câmera. Se colocamos o prisma de lado, e a câmera se
encaminha para uma determinada cena., teremos uma imagem perpendicular, mas invertida da
esquerda para a direita, exatamente como a imagem de um único espelho. Colocando o prisma a girar,
a cena também dá voltas, até que, com 90 graus de rotação do prisma, a imagem efetua um giro
completo (180 graus) e fica de cabeça para baixo. Contudo, ainda vemos a imagem do espêlho,
exatamente como apareceria num único espêlho, mantido acima ou embaixo da câmera. Realiza-se
manualmente o movimento de rotação do prisma, ou pelo próprio câmera ou por um assistente. A
inversão simples da imagem pode ser realizada utilizando-se 3 espelhos. Se empregarmos 4 espelhos,
a imagem sofre uma correção total, aparecendo da mesma maneira como é vista através de dois
espelhos. O método dos 4 espelhos mostra-se superior porque, tanto o prisma quanto os 3 espelhos,
invertem a cena, exigindo da câmera um movimento horizontal ou para cima ou para baixo, em
relação ao objeto. Consideremos o espêlho inferior ao prisma devido à perda maior da luz que vem de
tôdas as superfícies refletidas; a vantagem, porém, está no fato de 4 espelhos, assim como dois
espelhos, corrigirem a imagem, não deixando que a cena apareça invertida.
Em tôdas as situações em que a câmera não possa focalizar diretamente o objeto, utilizar-se-á um
espêlho.

Para a realização de uma tomada "do alto", há vários métodos: um só espêlho; um único espêlho com
invertor de imagem; dois espelhos.
O método de dois espelhos tem sido incorporado a truques de grandes periscópios, onde os primeiros
são ajustáveis. A unidade inteira pode deslizar ràpidamente e ser removida do lugar para onde foi
encaminhada, depois de ter sido utilizada.
Algumas cenas exigem uma montagem especial: um espêlho deitado no chão, outro, suspenso do teto.
O efeito de uma "tomada de cima", descendo através de uma clarabóia, consegue-se pregando
cadarços ou fitas de côr preta na face do espêlho superior. Alguns estúdios têm espelhos pendentes do
teto, acima dos cenários permanentes para os programas de arte culinária, demonstrações, etc, sem
que seja necessária uma preparação especial, tôda vez que o roteiro exigir uma "tomada do alto".
Quando ocorre a inversão, da direita para a esquerda e vice-versa, a tomada de um só espêlho
constituirá um êrro. Entretanto, se apenas uma pessoa está envolvida, ou uma coisa na qual os
elementos da esquerda e da direita em tudo se assemelham, não se notará a inversão.
Com um grande espêlho, coberto de meia polegada ou mais d'água, conseguimos o efeito de reflexão
num lago. Alguém fora do alcance da câmera usará uma vara para agitar a superfície da água.
Algumas vêzes, porém, apenas a água poderá criar êsse efeito, dispensando o uso do espêlho. Se, com
o mesmo objetivo, empregarmos uma tina comum, com água, a parte interna deve ser pintada de
preto, ou sua imagem, um pouco fora de foco, ficará superposta na imagem da moça cujo rosto está
refletido. Outro truque destinado a criar a ilusão de reflexão na água consiste em colocar um pequeno
espêlho exatamente acima da lente da câmera, conservando-o paralelo ao eixo ótico e tão próximo
quando possível do centro da lente, sem interferir com a imagem e sem cortar qualquer tipo de luz.
Baixando-se o registro da lente para uma abertura pequena, o espêlho pode ser colocado como se
estivesse atravessando a lente ao meio, no sentido horizontal, sem bloquear a luz.
Para a tomada de uma conversação telefônica entre duas pessoas, costuma-se recorrer a um espêlho
de tamanho grande, colocando-o num ângulo de 45 graus para a câmera, que se estende apenas pela
metade da moldura da imagem. Assim, a câmera fica apta a focalizar diretamente a metade da
imagem e, a outra metade, por reflexão. O espêlho terá um ângulo agudo ou suave, dependendo de
sua proximidade da câmera. A tela dividida deve aparecer num "corte" direto, após uma única tomada
da pessoa fazendo a chamada telefônica. Contudo, se o espêlho ou a câmera se movimenta, obtemos o
"wipe effect", que pode ser feito com suavidade: um ator toma o telefone e disca um número; no lado
oposto, começa o "wipe", que se movimenta o suficiente para revelar o outro lado da linha, onde
alguém atende à chamada. Colocando-se o espêlho num carril, consegue-se o efeito "wipe" fazendo-o
correr para dentro da cena. Mas o espêlho tem que ser fixado com firmeza e ser movimentado
exatamente no mesmo plano; caso se incline, mesmo de leve, a imagem refletida subirá ou descerá no
vídeo. Embora um espêlho pequeno se mostre mais fácil de manejar, lembremo-nos de que, quanto
menor o tamanho, e a sua maior proximidade da câmera, mais precisos devem ser os movimentos,
pois as menores irregularidades aparecem aumentadas na tela do receptor de TV.
O aparecimento de duas imagens na tela, ao mesmo tempo, não é obtido apenas através da fusão, mas
também com o emprêgo de um espêlho e uma única câmera.
Ao deslizar um espêlho que está refletindo um fantasma, para produzir o efeito do "wipe",
conservando-o no mesmo plano, o espectro se "apagará" da tomada; se o espêlho é mudado de plano,
colocado inclinado, ou se o balançamos como a uma porta, o fantasma aparecerá se movimentando,
oscilando dentro da cena. Para a maior visibilidade do fantasma, devemos iluminá-lo bastante, em
comparação com a cena da qual faz parte.
Efeitos de imagens múltiplas podem ser obtidos, de modo a mostrar quase que um número invariável

de imagens, se os prismas adequados forem colocados diante da lente. Girando os prismas, as cenas
darão voltas ao redor uma da outra. O número de facetas determinará o número de imagens.
O caleidoscópio constitui uma das utilizações especiais de espelhos ou prismas. Com um
caleidoscópio à. frente do osciloscópio, conseguimos o efeito de roseta, de fascinantes movimentos
de rotação na tela, ou desenhos geométricos que se relacionam à música do programa.
O "transparency glass" encontrou grande utilização na TV, na construção de "balops" de muitos
estúdios ou truques de caixa de sombra, para o manejo de materiais gráficos.
PREPARAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DEMONSTRATIVOS
Materiais como cartazes, quadros, cartões, objetos diversos, incluídos na apresentação de um
espetáculo, ajudam a manter o interêsse visual do público telespectador, enriquecendo a transmissão.
A sua preparação exige cuidados especiais, tendo em vista o veiculo em que serão usados. Assim,
precisam estar de acôrdo com as características e as limitações da televisão. As côres requerem uma
escolha adequada, resultante do conhecimento de algumas poções, como: o vermelho geralmente se
transformará em um tom cinzento-escuro, o mesmo ocorrendo com o azul escuro; o azul claro se
dissolverá em cinzento claro e o amarelo em cinzento médio; o verde pode variar do cinzento claro ao
escuro, dependendo da intensidade da côr. Cartões grandes terão a tendência de dobrar para frente ou
para trás, a não ser que sejam feitos de papelão rijo; se forem pequenos demais, não servirão, pois a
informação que contiverem não será captada pela câmera. Colocados no cenário ou em
quadros-negros, os gráficos podem ser maiores. Os caracteres não devem ser pequenos ou apertados,
mas fàcilmente legíveis. Um cartão não sendo suficiente, usam-se mais cartões.
Com antecedência, o produtor decidirá se o material empregado será "in-set" ou em "limbo".
Estudando os elementos do programa, escolherá os auxílios visuais, ainda que o conferencista tenha
experiência e talento para evitar a monotonia da audiência.
Chama-se "flip card" o típico cartão de titulo, imagem ou aviso, colocado sôbre um suporte especial à
altura da lente em frente da câmera. Os cartões são dispostos num suporte "flip" de tal maneira que os
de cima dão lugar aos de baixo, revelando novos gráficos.
Para evitar a desagradável surprêsa de um "blood-off" ou "over-shooting", a informação no "flips"
deverá ficar dentro da "área critica". Encontramos fotografias, desenhos ou pinturas sôbre "flip
cards". Caso o trabalho artístico vá ser utilizado muitas vêzes, uma boa medida é se tirar um negativo
fotográfico do "flip card" que, arquivado, será procurado quando o cartão original estiver gasto. Para
mensagens escritas, mantenha um máximo de 9 palavras por cartão. Certifique-se, porém, de que um
"flip card" constituirá o método melhor para a exibição do seu material. Considere a possibilidade de
ter os cartões convertidos em "slides" ou reproduções fotográficas.
O mapa de parede, gráficos, uma série de fotografias ou desenhos, uma relação de palavras costumam
fazer parte de um cenário, mesmo que apenas contribuam para a ambientação de alguns programas
específicos, quando não contêm informações.
Os cartazes devem ser de tamanho grande, de modo a. permitir que a câmera examine suas partes, em
um movimento de gradual revelação.
Os desenhos ou grupos de palavras, nêles colocados, têm que ser dispostos pela ordem. Páginas
completas de um impresso do impôsto podem ser fotogràficamente ampliadas e colocadas sôbre um
cartaz de parede. A câmera acompanhará o movimento do apresentador, que explica o quadro e
preenche uma página-modêlo com um lápis preto carregado. Tôda a demonstração do tempo local
utiliza o mapa em branco, que a cada dia é marcado com novos desenhos.

Utilize cartazes e mapas: quando a informação a ser transmitida inclui-se no tipo "série" ― lista de
palavras, nomes, preços, fotos, desenhos e tôdas as "ilustrações passo-a-passo"; quando os
movimentos do executante são desejados para o enriquecimento visual do programa. Na preparação
de cartaz ou mapa de parede, lembre-se das proporções do aspecto, da gradação cinzenta do contraste
e da área critica. Evite preencher com êles todo o cenário.
Nos casos em que se utiliza um bloco de desenho (ou "flip cards") para demonstração passo-a-passo,
o executante vira as fôlhas à medida que vai falando.
O chamado "quadro de cardápio" é feito de feltro preto, com fendas, e letras providas de pequenas
alças, que podem ser suspensas dessas fendas. Quanto ao quadro de flanela simples, com base de
fêltro, fica pendurado em qualquer parte do cenário; as letras gomadas no verso, ou recortadas, são
pressionadas contra o quadro, a fim de ilustrar os pontos principais de uma exposição, no decorrer de
uma palestra. No quadro magnético, emprega-se como material o metal, anexando-se pequenos imãs
ao verso das letras, palavras ou grupos de palavras e figuras recortadas, que se colocam no quadro no
momento oportuno. Um programa sôbre manobras militares ou grandes batalhas da História recorrerá
à técnica de pranchas magnetizadas. Operadores movimentarão, sob um mapa em relêvo, soldados e
tanques, apresentando os esquemas da ação bélica.
"Drop-ins" e "Drop-outs" constituem variações do principio de "puxar" os cartões de uma pilha
colocada sôbre um suporte. No primeiro caso, uma pasta de caderno de notas, de três anéis, é afixada
à traseira da parte superior do suporte; perfuram-se os cartões, colocando-os na pasta em ordem
inversa. Alguém que não está sendo focalizado impele o cartão por cima, de modo que venha a cair
diante da câmera. Idêntico é o procedimento quando se usa "drop-outs".
O "roll" e o "crawl" são dois dispositivos básicos empregados na televisão para a apresentação de
títulos, fazendo com que os elementos visuais movam-se através de um ponto fixado pela objetiva da
câmera. Desenhos ou fotografias costumam também ser colocados no barril móvel ou rôlo. Antes de
preparar o material, certifique-se de que a estação de TV possui tais dispositivos. Não se esqueça,
porém, de observar as proporções de aspecto e contraste, e considerar a área critica, pois a câmera, em
uma posição fixa, exige que todo material se movimente defronte da lente estando adequadamente
dentro do "quadrado".
As superposições dão uma característica de impacto ou ênfase a uma palavra, frase ou idéia-chave. Os
dizeres dos "flip cards", cartazes ou barris rolantes, preparados com caracteres quase brancos, num
fundo prêto, podem ser superpostos em um executante enquanto êle estiver dando prosseguimento à
sua demonstração.
Nas explicações de uma peça de automóvel, por exemplo, um "flip card" prêto com uma pequena seta
branca num determinado ponto próximo ao centro da tela pode ser superposto, enquanto o expositor
mostra aos telespectadores o mecanismo. Na transmissão simultânea das duas imagens, a pequena
seta indica a parte que se deseja destacar, ou que está sendo descrita em detalhes. Recomenda-se,
contudo, que tais recursos sejam cuidadosamente ensaiados.
A longa entrevista de um explorador das regiões polares ganha mais um elemento de atração se, à
medida que êle fôr descrevendo paisagens, animais, costumes, tipos de habitação, a TV apresentar
"slides" a titulo de ilustração (ou de arquivo da estação ou pertencentes ao entrevistado). "Slides" e
"Balops" são os dois únicos tipos de material gráfico não-vivo, tendo como maior vantagem a
característica de não requerer o trabalho de pessoa alguma do estúdio, nem câmeras, nem luzes
especiais. Outras vantagens: exigem menos espaço de armazenagem; há menos probabilidade de
ficarem sujos ou se dobrarem, como ocorre com o gráfico típico de estúdio, que se estraga devido à
manipulação freqüente. Por outro lado, "slides", "balops", não permitem que a atenção se focalize em
um determinado ponto da imagem. Como a imagem resultou de uma reprodução fotográfica de

trabalho artístico original, não pode ser examinada lentamente, como quando a câmera desliza
devagar sôbre um mapa ou quadro informativo, captando em seqüência os elementos. Dê a cada
"slide" uma palavra ou um número de identificação. As bases do "slide" variam: metal, vidro (sendo
os cantos ligados com fita adesiva) e papel (não as recomendamos, a menos que o "slide" vá ser
exibido apenas uma vez). O "slide" para uma superposição tendo a obscurecer a imagem original,
exigindo um ajustamento técnico de graduação de côr. Ao incluir, numa série de "slides" regulares,
um "slide" para superposição, êste poderá não ser identificado na sala de contrôle, que o transmitirá
sem que seja sombreado, aparecendo, então, mais escuro do que os outros. Dai o conselho que damos:
guarde espaço entre os "slides" de superposição, a fim de dar tempo às mudanças eletrônicas que
forem necessárias para garantir uma boa imagem.
Um "slide" pode ter várias origens:
a) reprodução direta do trabalho artístico;
b) revestimento com fotos, em vez de trabalho artístico;
c) letras colocadas diretamente sôbre um fundo simples;
d) revestimento de acetato uma fôlha transparente, com caracteres opacos, é colocada sôbre um
cartão de fundo artístico.

Na preparação de um "slide", observe os seguintes princípios:
― Certifique-se da legibilidade do tipo usado. Enquanto caracteres limpos e nítidos são úteis, a
escrita de fantasia pode se mostrar ilegível na televisão. O desenho dos caracteres deverá também ser
nítido e preciso.
― Ao selecionar o tipo e o tamanho, lembre-se de que os caracteres não podem ser menores do que
1/15 da altura da área exposta.
― Tanto o desenho como a imagem devem ser simples, pois uma boa e nítida mensagem poderá
desaparecer num complicado desenho de fundo.
― Lembre-se da necessidade de contraste, ao desenhar os caracteres e o fundo. Faça com que as
letras se sobressaiam claramente e não utilize prêto e branco carregados.
Experimente todo "slide" no sistema de TV, antes dê utilizá-la, principalmente se fôr de procedência
caseira. Aliás, todo cuidado é pouco, quando vamos lidar com material demonstrativo não
especializado e que precisa ser convenientemente exibido. Disporemos os objetos muito pequenos de
modo que a câmera os focalize bem; podem ser afixados aos quadros de cartazes, ou dispostos sôbre
uma pequena mesa coberta com uma toalha de pano liso cinzento. Removeremos as redomas de vidro
das coleções. Empanaremos o brilho ou usaremos um sistema especial de luzes para reduzi-la,
quando tivermos de lidar com objetos ofuscantes.
O executante que utiliza materiais demonstrativos necessita treino. Movimentará cada objeto
lentamente,adquirindo a habilidade de trabalhar ao mesmo tempo em que observa um monitor de
estúdio, que o advertirá quando êle cobrir o objeto com a mão ou estiver tremendo. Na demonstração
que incluir uma série de pequenas peças colocadas em uma mesa ou quadro, aconselhamos o emprêgo
de uma vara, que apontará os objetos um a um. Isto porque a câmera de TV. não registra qualquer
movimento repentino, se estiver focalizando de perto, com uma das suas lentes mais longas; se os

objetos forem afastados ou aproximados da câmera, abruptamente, a lente longa não o manterá em
foco.
Ao preparar material demonstrativo, veja se corresponde aos requisitos mínimos, de acôrdo com êste
questionário:
― A proporção do aspecto está correta para uma boa transmissão de TV?
― As informações importantes estão dentro da área critica?
― Está o visual de acôrdo com os contrastes de tons permitidos na TV?
― Existe algum perigo de ofuscação? Suas dimensões são corretas?
― É legível, simples e claro?
― Vai ser empregado da maneira apropriada para produzir o melhor efeito?
― Os gráficos "in-set" podem ser fàcilmente manipulados?
― Contém o número adequado de palavras?
― A seqüência das câmeras em visuais "in-set" decorrerá suave?
― Verificou se a ordem dos "slides" não vai provocar dificuldades eletrônicas?
― Examinou as oportunidades de superposição?
Mas tudo isto não basta. Tomadas as decisões, preparados os materiais, êstes devem ser registrados
no roteiro do programa, com as devidas explicações sôbre a maneira correta de exibi-los.
A PRODUÇÃO DE MUSICAIS
A busca da imagem-expressão e imagem-poesia, no musical de caráter intimista, realiza-se através de
Grandes Planos, procurando-se, diz Péricles Leal, "através da intimidade que se estabelece com a
máscara do intérprete, suas menores expressões, seus olhos, captar a fôrça imanente de cada canção.
É um estudo do rosto. O intérprete excepcional fornece ao Realizador as mínimas nuances de
expressão e sentimento, traduzi das em imagens que serão a vivificação dos versos e da música que
canta. Pela sua pureza plástica, tendo como ponto de apoio o rosto humano, o musical intimista não
requer cenário, nem qualquer recurso cenográfico. Coloca-se o intérprete diante de um fundo neutro,
escuro, num circulo de, pelo menos, oito metros. A figura humana deve ficar a três metros do fundo,
para eliminar, tanto quanto possível, o limite físico, procurando-se o infinito. Para destacar a figura e
isolá-la dos limites físicos, usa-se um refletor de 2.000, partindo seu jato de luz da altura de cinco
metros e incidindo sôbre os cabelos da figura humana (back-light), fazendo-se a compensação, para
dar contornos e suavidade, com dois panelões de 500, colocados lateralmente, um à esquerda e o
outro à direita do intérprete".
Entretanto, quando formos trabalhar com cantores de grande expressividade facial, recorremos às
valorizações plásticas, aos artifícios de cenário, às composições e símbolos. Recriamos o ambiente
das canções ou do estilo do intérprete, realizando, então, um musical de ambientação, pictórico.
Nas apresentações de cartazes internacionais, freqüentemente o ineditismo exige do produtor que
escreva um roteiro simples, visando à integridade do intérprete, e o reconhecimento de que a televisão
agirá apenas como veiculo de transmissão do que está ante as câmeras, A intimidade e a convivência
com um artista fazem com que o produtor descubra ângulos inteiramente novos de sua personalidade.

Uma prática interessante é anotar, em linguagem de imagens, as impressões que o cantor desperta em
nós, ao interpretar um número.
Como quase tudo cabe num espetáculo musical (até a inclusão de quadros cômicos, alternando com
as apresentações de dança e canto, além da elasticidade e diversidade de forma), o produtor pode usar
ao máximo a sua capacidade de criação.
COMO APRESENTAR E FINALIZAR OS PROGRAMAS
O produtor não pode dar atenção apenas ao programa em si tem que se preocupar, igualmente, com a
sua abertura e o seu encerramento, para que a produção apresente uma harmonia global, um todo
atraente para o telespectador. Uma abertura "bem bolada" consegue público para uma transmissão
que, a principio, parecia desinteressante. Quanto ao encerramento, constitui a mensagem mais fácil a
ser gravada pela audiência, por ser a última dará uma conclusão ao programa que poderá ser o "fêcho
de ouro".
Eis algumas sugestões:
― Um carrossel em miniatura, colocado sôbre uma mesa giratória diante da câmera. Cada um dos
cavalinhos leva um cartaz com os nomes da equipe do programa infantil, suas principais atrações e
convidados especiais.
― A câmera passa por uma série de quadros, afixados a uma parede, com os nomes dos participantes
de uma mesa-redonda sôbre a inseminação artificial, até repousar sôbre o apresentador.
― Para um programa que apresenta as últimas novidades literárias, emprega-se uma estante repleta
de livros. As capas de alguns livros receberam uma nova cobertura, com os nomes da equipe, e a
câmera passa por êles lentamente. A idéia serve também para a dramatização da vida de escritores
famosos, lembrando-se que a estante conterá, neste caso, volumes de suas obras ou livros que o
influenciaram ou de sua preferência.
― O Delegado de Trânsito vai ser entrevistado. Para a abertura e encerramento do programa,
reproduz-se uma cidade em miniatura, sôbre uma grande mesa plana. Ao longo de uma rodovia,
coloca-se uma série de cartazes contendo o titulo e nomes da referida produção. A câmera se
movimenta seguindo a estrada e se detendo alguns segundos sôbre cada cartaz.
― Na apresentação de um espetáculo teatral, na televisão, os títulos e os nomes do elenco e da equipe
de produção podem aparecer intercalados com as primeiras cenas da peça. Para o encerramento, serão
repetidos os trechos mais marcantes do espetáculo. A autora lançou, na TV-Nacional, Canal 3, de
Brasília, em junho de 1966, um programa chamado "ENCONTRO", dividindo a apresentação do
mesmo com dois alunos da Faculdade de Comunicação local. Um aluno de Arquitetura fêz os
cartazes de abertura e encerramento, com desenhos geométricos e seguindo a técnica mais moderna.
Para o primeiro programa, os três apresentadores sentaram-se em caixotes, colocados em um cenário
extremamente simples. Sem ler, como que conversando informalmente, formularam a declaração de
princípios que iria nortear a série de programas:
(ARROCHELLA) -

"Lançamos hoje um nôvo programa de TV em Brasília. Se o fazemos, é
porque acreditamos ter uma mensagem a transmitir."

(THERESA) -

"Que as nossas falhas pessoais não prejudiquem a grandeza que
desejamos imprimir a essa mensagem, formulada através de entrevistas,
reportagens, depoimentos ou mesa-redonda."

(NELSON) -

"O objetivo primordial de ENCONTRO é a Justiça Social, de acôrdo com
os princípios defendidos pela Igreja Católica. Compreendemos que, para
atingir tal objetivo, todos nós devemos dar a nossa parcela de
contribuição. Escolhemos êste programa como forma de luta."

(ARROCHELLA) -

"De participação."

(THERESA) -

"De testemunho, de presença."

(NELSON) -

"Em repúdio a tôda forma de omissão"

(ARROCHELLA) -

"A tôda injustiça."

(THERESA) -

"A todo menosprêzo do homem"

(ARROCHELLA) -

"Contra os males sociais que mutilam grande parte da humanidade, não
deixando que o homem possa desenvolver integralmente a sua
personalidade. Contra a fome, a miséria, o analfabetismo -que roubam o
presente e o futuro de suas vitimas."

(THERESA) -

"Para a luta de cada dia em prol da comunidade em que vivemos, trazemos
uma única arma: o amor em ação".

(NELSON) -

"A verdade será nossa linguagem. O diálogo que nós teremos com o
público telespectador será guiado por um esfôrço sincero de honestidade e
imparcialidade com relação aos problemas humanos que aqui forem
colocados."

(THERESA) -

"Consideramos que todo homem deve ser tratado como pessoa humana e,
como tal, ajudado a crescer. Acreditamos que "viver para si não é viver."
Queremos assumir um conceito de vida de doação continua. Desejamos a
paz mundial, mas temos certeza de que a paz é fruto da Justiça. Não existe
Paz sem Justiça. Não existe Paz sem Verdade."

(NELSON) -

"ENCONTRO pretende ser um programa aberto, no sentido de que
aceitará tôda colaboração que se enquadre nesta Declaração de Princípios
e esteja no nível em que o programa pretende se manter."

Neste ponto, os apresentadores deram-se as mãos. levantaram-se e disseram, juntos: "ENCONTRO
conclama os homens a se comunicarem, a se darem as mãos, destruindo as barreiras de suas solidões
em comum."

(THERESA)

― "ENCONTRO é amor em ação. Porque o amor escondido, calado,
omisso, não solidário, nada constrói. Por isso nosso programa é AMOR
EM AÇÃO."

― Para um debate com psicólogos e psiquiatras, sôbre o mêdo, suas conseqüências e meios de
curá-lo, enquanto o filme de abertura está sendo transmitido, um locutor (off) lerá um texto alusivo ao
tema, como êste, de Nelson Zanata:

"E o peregrino saiu a andar sem rumo. Sem bagagem nos ombros, sem passado e em busca de si
mesmo. Trazia nos olhos a serenidade de quem nada sabe e a certeza de que tudo poderia encontrar.
Ao passar por um lago, encontrou-se com uma cobra que ali morava. Logo que o viu, a serpente
mostrou-lhe os dentes e o advertiu:
― Não te aproximes, pois do contrário morrerás.
― Por que? perguntou o peregrino. Por que, se não te quero mal?
― Porque tu és meu inimigo respondeu a cobra. Mas como sabes que sou teu inimigo? disse o
peregrino.
― E sem vacilar, a cobra respondeu:
― Porque estás te aproximando de mim e eu não te conheço.
O peregrino sorriu e disse:
― Mas, se não me conheces, como podes provar que sou teu inimigo?
― Foi sempre assim, falou a serpente. E assim sempre será. Os homens que se aproximam de mim
vêm para me matar. Os animais pequenos e os outros bichos menores, são para se comer. Eis a
verdade. Minha vida nela se baseia. Fora disso, eu rastejo.
― Tens razão, afirmou o peregrino. Temes aos homens e por êste motivo os atacas. Os homens
também têm mêdo de ti e por isto te querem matar.
Dizendo essas palavras, despediu-se da cobra que, ao vê-lo se afastar, voltou a andar colada à terra. E
o peregrino foi novamente para a sua longa estrada. Andou e meditou e depois concluiu: o mêdo traz
em si a própria raiz do mal. O mêdo destrói. Só a coragem pode nos capacitar para o bem".
― A equipe do programa ENCONTRO convidou Silvia Ortoff, Hugo Almeida e João Luiz (Bico),
bem como outros participantes do espetáculo teatral "As Caravelas", para uma entrevista sôbre a
peça. Planejadas as perguntas, dedicou-se a segunda parte do programa a outros assuntos de interêsse,
combinando-se previamente quem deveria formular as questões (e quem as responderia) sôbre: a
educação pelo teatro; a necessidade de dar condições profissionais aos que trabalham no teatro; o que
representa a Aldeia de Arcozêlo; importância do teatro de fantoches. Para a abertura e encerramento,
decidiu-se que Hugo Almeida interpretaria, acompanhado de seu violão, a "Balada das Sereias" (da
peça "As Caravelas"), como fundo sonoro para os "slides" do programa. No inicio, terminada a
apresentação dos "slides", Hugo ainda estaria oferecendo aos telespectadores a "Balada das Sereias".
Quando terminasse, seria o primeiro a ser entrevistado, como responsável pela parte musical do
espetáculo. Para o final, esperando a conclusão da música, a câmera focalizaria uma máscara
iluminada usada em "As Caravelas."
― Abertura de um comercial:
"Carlos espera a namorada, sentado no banco de uma praça.
― Como Suzana está atrasada! O que terá acontecido, meu Deus?!
Logo depois, chega uma jovem carregada de pacotes.
― Como você demorou! O que houve?
Suzana: ― Fui fazer compras.

Carlos: ― Mas como? Você estava com pouco dinheiro e o pagamento ainda não saiu!
Suzana: ― Eu fiz minhas compras na VESTIL, e na VESTIL a gente compra o que quiser sem
entrada, e paga em 5 ou 6 prestações mensais pelo prêço à vista".
― Um número musical, no qual se faz a superposição dos "slides" de apresentação do programa de
variedades, pode servir de abertura.
― Um programa sôbre um tema controvertido encerra-se com um texto de impacto, levando o
público a reagir de acôrdo com os objetivos dos produtores.
― Um filme com cenas na aldeia dos Carajás, na Ilha do Bananal, pode abrir e encerrar um programa
sôbre os indígenas brasileiros.
― Detalhes de quadros e esculturas constituem uma boa. abertura para um programa sôbre Arte.
― Cenas submarinas constituirão um bonito término para um programa de biologia marinha.
A TRANSMISSÃO EXTERNA
Cenários reais compensam as despesas e os trabalhos que teriam sido poupados, caso o produtor
tivesse se contentado com os "sets" do estúdio. Um número de dança apresentado na sala das
caldeiras de um navio atrai o público, de saída, pela originalidade do ambiente. Uma cena de amor
que se desenrola num recanto de um parque, faz o telespectador partilhar da beleza do ambiente, além
da ilusão de realidade mostrar-se mais convincente. Dai a importância das "externas". Para
realizá-las, entretanto, precisamos saber se há condições. A primeira providência é proceder ao
levantamento do local de onde se transmitirá. Os técnicos dirão se o lugar oferece linha visual para a
transmissão. Em caso positivo, o produtor faz um estudo completo do ambiente, determinando, desde
logo, o que se vai mostrar, seu aproveitamento e função; em seguida, escolherá o ponto de vista da
marcação. Com êsses dados, escreverá o roteiro da "externa", empreendendo um planejamento
cuidadoso.
O produtor que deseja aproveitar ao máximo as "externas" de sua novela gravada em vídeo-tape,
marca para o mesmo dias as cenas que se desenrolam na paisagem escolhida e das quais participam os
mesmos artistas, poupando o tempo e o dinheiro gastos quando da locomoção da equipe e do material
para a transmissão fora do estúdio.
As "externas" da chegada e do embarque de autoridades ou nomes famosos, de inaugurações, jogos,
exposições e espetáculos diversos deverão ter como objetivo fazer o público se sentir como se
estivesse no local. Mesmo quando outras estações de TV realizarem idêntica transmissão, evitar-se-á
a preocupação de documentar exatamente o que a outra emissora já mostrou ou está apresentando ―
procurar-se-à o mais importante, o detalhe interessante, ângulos novos, aspectos menos explorados.
Caso contrário, o telespectador verá uma única imagem ou tomada, em todos os canais ― que
possibilidade de escolha terá?!
Na documentação de acidentes e tragédias, nada de explorar os corpos das vitimas que não mais
podem reagir. Registrar, sim, mas com respeito, com discrição, com bom gôsto. Que motivos
justificam que se levante o lençol que cobre um ser humano totalmente deformado por uma colisão de
veículos para transmitir aos telespectadores pedaços de seu cadáver?!
A equipe encarregada da gravação, em vídeo-tape, de "Édipo, Rei", por exemplo, precisa receber uma
devida preparação, para que a câmera apresente ao público de casa a tomada certa, captando não
apenas as atitudes como as reações importantes do momento. A seleção de imagens deverá ser
orientada pelo conhecimento do texto e por uma sensibilidade artística apurada.

SUGESTÕES DE PRODUÇÃO
― "Jóias da Música Universal" concêrto com peças escolhidas entre as mais accessíveis ao grande
público; gradualmente, vai-se educando o telespectador, levando-o a apreciar a boa música. A
movimentação de câmera contribuirá para que o concêrto seja realmente um programa de TV,
oferecendo detalhes de uma harpa, apresentando tomadas artísticas, "close-ups" dos executantes.
― "No Mundo das Artes" noticias e informações, filmes de Museus, entrevistas com críticos e
artistas, "cobertura" de exposições, pequenas palestras sôbre Arte.
― "Iniciação à Arte" uma espécie de Escolinha de Arte pela televisão.
― "Vamos Brincar" folguedos infantis, analisados e apresentados por professôres especializados.
"Um Teste Para Você" cada programa fará um teste psicológico com o telespectador, sendo as
respostas analisadas posteriormente.
― "Passeio ao Jardim Zoológico" uma série de programas sôbre o Jardim Zoológico local, com
explicações sôbre os animais, suas características, comportamento da espécie, hábitos alimentares,
distribuição geográfica, etc.
― "Vamos Passear"? A televisão conduzirá o telespectador a locais agradáveis.
― "Poesia para Você" seleção de poesias, declamadas "ao vivo" ou apresentadas com ilustrações e
locutor "off"; entrevistas com poetas ou críticos literários; divulgação de livros de poesia.
― "Mundo, Mundo, Vasto Mundo" reportagens sôbre os mais diversos assuntos.
― "Odisséia" reportagens, filmes ou dramatizações de grandes aventuras humanas.
― "Tesouros do Mar" programa tendo corno tema a fauna e a flora marítimas.
― "Convite à Descoberta" programa de investigação cientifica, com apresentação de pesquisas em
curso, discussão sôbre ternas controvertidos da Ciência, entrevistas com cientistas, filmes e
experiências diversas.
― "Os Homens e o Céu" o espaço sideral e as conquistas humanas.
― "Ciência na TV".
― "Little by Little" (Pouco a Pouco) Curso de Inglês na TV.
― "Poco a Poco" Curso de Espanhol na televisão.
― "Peu à Peu" curso de Francês pela televisão.
― "Jardim de Infância" programa infantil.
― "Escola Saci-Pererê" programa instrutivo para crianças.
― "Educar, Contando Estórias" dramatização de histórias infantis, com mensagens educativas.
Recomendamos:
"O menino e O Raio de Sol", ― de Maria Nunes de Andrade, Livraria Agir Editôra;
"A Ponte dos Fios de Prata" ― de Wilson Rodrigues ― Tôrre Editôra; Histórias de Walt Disney;

"Minha Vida de Menina" ― de Helena Morley; obras infantis de Monteiro Lobato.
O produtor poderá também apresentar criações suas, com ternas atuais ou não. A autora escreveu, por
exemplo, urna história intitulada "A Menina Que Não Sabia Brincar", nascida da reflexão de que se
deve educar a criança para conviver com os seus semelhantes e da critica aos filhos únicos.
Na televisão, o texto de "A Menina que Não Sabia Brincar" pode ser ilustrado com desenhos que
surgem de acôrdo com o desenrolar da narração.
― "Lendas e Tradições Brasileiras".
― "Filmes em Debate" apresentação de um filme, seguida de urna apreciação critica e debates.
― "O Pensamento Através dos Tempos" (urna espécie de História da Filosofia pela Televisão).
― "Escola de Pais" programa dedicado aos pais que desejam uma orientação sôbre a educação de
seus filhos.
― "Educar Bem, para Realizar" programa sôbre temas educacionais (crianças, adolescentes e
adultos).
― "Os Direitos da Mulher" programa de esclarecimento destinado ao público feminino que se
interessa em conhecer sua posição, direitos e responsabilidade segundo a Lei.
― "Comunicação Através da Música Brasileira" (curso de música popular, com apresentação de
músicas, seguida de apreciação musical; noções de ritmo, melodia, harmonia, arranjos e letra;
a contribuição do folclore; estilos e intérpretes; a bossa nova e sua origem; a música e suas relações
com o teatro e o cinema).
― "Os Jovens na Música" programa focalizando instrumentistas, compositores e intérpretes jovens.
― "Jóias do Folclore Brasileiro" lendas, crendices, festas, provérbios, músicas folclóricas.
― "Danças Brasileiras" (maracatu, boi-de-mamão, cirandas, etc).
― "Controvérsia" (entrevistas, debates ou mesa-redonda sôbre temas controvertidos: o divórcio; o
abôrto; a regulação da natalidade; a família). O produtor convidará pessoas que tenham pontos de
vista diversos, saibam expô-los com clareza e em poucas palavras.
Em Brasília, a autora realizou uma entrevista com casais do Movimento Familiar Cristão, abordando
os seguintes temas:
a) Como vêem a situação da família brasileira, em têrmos de educação no lar e de ajustamento
conjugal?
b) A realidade conjugal brasileira é positiva ou negativa?
Quais os principais problemas que dificultam o ajustamento conjugal?
d) Em que consiste o Movimento Familiar Cristão e como atua?
e) Por que um movimento de casais?
f) Que tem realizado o M. F. C. em Brasília? Quais os planos futuros?

g) A situação da família brasileira exige uma organização nos moldes do M. F. C.?
h) Sendo um movimento para casais, por que se preocupa o M. F. C. em preparar os noivos?
i) De que aspectos os cursos de noivos tratam?
Lembramos que, embora o entrevistador e os convidados devam agir com a máxima naturalidade, isto
não significa que as perguntas só tenham sido conhecidas na hora. Pelo contrário, aconselha-se que o
questionário seja entregue com antecedência aos participantes do programa. Assim, êles terão
oportunidade de preparar suas respostas, formulando-as bem melhor, quando na transmissão da
entrevista ou mesa-redonda.
Para um programa sôbre a regulação da natalidade, eis alguns aspectos que deverão ser abordados: o
Amor conjugal e a limitação de filhos; aspectos biológicos e fisiológicos do problema da regulação;
aspectos sociológicos do problema; problemas morais e pastorais implicados na encíclica de Paulo VI
"Da Vida Humana".
― "As Realizações de um Casal" focalizando casais do passado (os Curie, os Lavoisier, etc.) e da
atualidade, unidos pelo amor e pelas suas realizações.
― "Noticias em Destaque" jornalismo interpretativo pela televisão as noticias que merecem maior
atenção são analisadas, em seu conteúdo, significado, conseqüências e relações com o passado, bem
como suas implicações futuras.
― "Cultura Brasileira" para a série de programas, poderá ser seguido um programa como êste:
1) Conceituação de cultura e civilização; a cultura brasileira no tempo e no espaço; fatôres que devem
ser levados em conta: clima, relêvo, etnia, história, etc. ― e por que devemos considerá-los; visão
global e visões particularizadas da cultura brasileira.
2) A Cultura Colonial ― a Música, a Literatura, a Arquitetura, a Arte Colonial e o domínio holandês,
o barroco, as artes plásticas, a ourivesaria; a Música no Brasil Colônia: a música e a catequese
jesuítica o canto e a música popular; a influência primitiva das senzalas, das tabas indígenas e das
aldeias portuguêsas; as contribuições dos índios, dos negros e dos portuguêses (predominância da
contribuição portuguêsa); a modinha e o lundu; as canções de ninar; a atmosfera propicia à Música;
nomes a destacar; José Mauricio e Nunes Garcia; a música barroca em Minas Gerais (destacar: José
Emérico Lôbo de Mesquita e Francisco Gomes da Rocha).
3) A Literatura no Brasil Colônia: as limitações intelectuais da Colônia; os jesuítas e a língua nativa;
o ensino como primeira manifestação cultural na Colônia; os sermões como primeira atividade
literária; nomes a destacar: Bento Teixeira e a Prosopopéia; o jesuíta Fernão Cardim e o Tratado da
Terra e da Gente do Brasil; Pêro de Magalhães Gandavo e o Tratado da Terra do Brasil e História da
Província de Santa Cruz; Manuel da Nóbrega e o Diálogo sôbre a Conversão do Gentio
(cronologicamente, o primeiro livro escrito no Brasil); José de Anchieta, Frei Vicente do Salvador,
Antônio e Ambrósio Fernandes; as poesias líricas e satíricas de Gregório de Matos; Frei Gaspar da
Madre de Deus; Loreto Couto; Pedro Taques, Jaboatão e Santa Rita Durão; a Escola Mineira e seus
vultos principais ― Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto e Gonzaga (obras a destacar: O Desertor das
Letras, Marília de Dirceu, As Cartas Chilenas; o clássico Sousa Caldas; o estilo gongórico de
Sebastião da Rocha Pita; o Brasil começa a imprimir livros a ― Corografia Brasílica de Aires do
Casal; predominância do clero; características dos literatos da época; ausência de imprensa; as
academias.
4) A Arquitetura ― o Barroco; A arquitetura no Brasil Colônia: predominância da arquitetura
religiosa ― e suas causas, as construções civis ― os sobrados ou casarões senhoriais construídos

segundo modelos portuguêses, arquitetura civil do Nordeste x arquitetura civil de Minas Gerais, a
casa-grande e os sobrados x o interior dos templos; o barroco ― triunfo do barroco no interior das
igrejas, interpretação de Roger Bastide, o apogeu artístico de Minas Gerais não correspondeu ao seu
apogeu econômico, os claustros e as igrejas da Bahia e Pernambuco, a obra do Aleijadinho.
5) A Arquitetura Colonial e o domínio holandês ― a Ourivesaria no Brasil Colônia. Condições
especiais para as atividades artísticas na época da ocupação holandesa; modificação da paisagem
urbana do Recife; a vinda de pintores, trazidos por Nassau; o arquiteto Pieter Post, o pintor Franz Post
― fixando nos seus quadros a paisagem tropical e a vida nos engenhos; o trabalho de grande valor
documental de Wagner e Eckhout ― com desenhos e retratos dos tipos locais (índios, negros e
mestiços); por que a literatura foi a arte menos favorecida no período nassoviano; a cultura
portuguêsa, suficientemente enraizada, não permitiu o desenvolvimento de uma cultura holandesa;
finalidades da ourivesaria, arte de luxo; o Brasil colonial foi o maior centro mundial de produção de
ouro (na primeira metade do século XVIII); as proibições da ourivesaria, na terra das pedras
preciosas.
6) A Cultura Brasileira no Brasil Reino.
7) O Brasil, país independente, e sua cultura (o Brasil Império).
8) A Cultura contemporânea nas diversas regiões do Brasil: suas analogias e diferenciações.
Principais analogias: língua, predominância de uma religião, autoridade do govêrno central.
Diferenciações ou características próprias de cada região. Região Amazônica: estruturas
sócio-econômicas, latifúndio, indústria extrativa vegetal, sistema de exploração,inexistência da
transformação das matérias-primas na própria Amazônia, insignificância da produção agrícola,
pecuária extensiva; folclore; literatura regional; arte amazônica, arte popular, aproveitamento dos
materiais da região. Região Centro-Oeste: ― grande desequilíbrio entre a área e a população do
Centro-Oeste, predominância da população rural sôbre a população urbana, os indígenas da Região e
o Parque Nacional de Xingu (sua cultura: sem contato com o branco ― em contato com o branco ―
conseqüências negativas); a ocupação da região: bandeirantismo; tradicionalismo no aproveitamento
da terra e as relações de trabalho impregnadas ainda de um passado de injustiça social; mineração,
exploração do mate; áreas que representam reminiscências arcaicas do passado colonial ― lusitano
cidades decadentes; a influência cultural de Brasília ― arquitetura, política, cidade das experiências:
sociais, humanas, urbanísticas, educacionais; com relação ao predomínio econômico: zona de
pecuária, zona de agricultura, zona da praia, da borracha e do babaçu, zona de garimpagem, zona de
quebracho; transportes e comunicações x desenvolvimento regional; literatura regional; arte do
Centro-Oeste. Meio-Norte e Nordeste: litoral e interior ― culturas e desenvolvimento diferentes; o
Nordeste canavieiro ― as marcas características dêsse povoamento; a casa grande (com a senzala), a
capela e o engenho (segundo Gilberto Freyre, o "triângulo social do Nordeste"); a faixa litorânea e as
maiores concentrações de população no Nordeste (salientar a zona da Mata de Pernambuco, a mais
rica da região); a civilização do couro; o papel do Parnaíba e do São Francisco; arte popular do Mestre
Vitalino (Caruaru) no Brasil e no mundo. Região Leste. Região Sul.
9) A Literatura "Espêlho" e de "Vanguarda" ― A Literatura e a Realidade Nacional. A Semana de
Arte Moderna e a abertura de novos horizontes.
Contribuições culturais que o Brasil já exporta: arquitetura, futebol, música... Perspectivas da Cultura
Brasileira.

5
ROTEIROS DE TV

COMO DEVE SER O "SCRIPT" PARA A TELEVISÃO
Todo roteiro de TV, levando em consideração as características especiais do veiculo de comunicação
utilizado, divide-se em três partes: marcação técnica (planos, movimentos de câmera, símbolos,
pontuação) que fica à esquerda do roteiro, com os têrmos técnicos escritos em maiúsculas; marcação
de cena (movimentos dos artistas, aprofundamento psicológico de personagens e sua descrição
exterior, estado psicológico da personagem) fica ao centro, tôda em maiúscula; diálogos, efeitos
sonoros e de iluminação escritos à direita. As marcações dos efeitos de Contra-Regra, bem como
outros efeitos executados no estúdio (PASSOS QUE SE AFASTAM, TOQUE DE CAMPAINHA,
etc), também ficam à direita.
Após a ABERTURA de cada cena, coloca-se a indicação do cenário em que se desenvolverá, logo
abaixo do tipo de tomada indicado. Os nomes das personagens, escritos em maiúsculas, devem ser
sublinhados; em seguida, coloca-se um travessão e se inicia a fala. Os efeitos sonoros, igualmente em
maiúsculas e sublinhados, são indicados com a palavra ÁUDIO. Ainda em maiúsculas escrevemos as
chamadas (MÚSICA SUAVE, TEMA DE HELOÍSA, ACORDE), o mesmo ocorrendo no que se
refere à iluminação.
Através do "script", o produtor realmente comanda o espetáculo, ao invés de deixá-lo ao bel prazer do
diretor de TV, câmeras e outros membros da equipe. Para atingir os seus objetivos, o roteiro precisa
ser claro e detalhado. Entretanto, costuma-se simplificar o "script" dos programas menos complexos.
De qualquer modo, o roteiro é sempre necessário, devendo suas cópias ser entregues a todos aquêles
que participam da produção.
Nos casos em que o produtor apenas desempenha a função de um adaptador, como autor do roteiro
para a televisão, sua tarefa consiste em fazer a decupaqem ― transformar o texto em um "script" de
TV. Não sàmente simplificará os nomes próprios estrangeiros, para que os telespectadores não sejam
confundidos com os diálogos rápidos (que não oferecem a oportunidade de uma nova leitura...), como
realizará uma obra quase de recriação, colocando o original em linguagem de televisão.
REUNIÃO COM O "SCRIPT"
Com o roteiro preparado, o produtor convoca uma reunião de todos os membros da equipe técnica e
participantes do espetáculo, do cenarista, do coreógrafo, dos encarregados do vestuário, penteados e
maquilagem. Muitas vêzes, à medida que se processa a leitura do "script", aparecem sugestões que o
modificam (o cenógrafo propõe que a ação se desenrole num pátio, em vez de num sótão, para que
seja aproveitado um cenário já existente e em ótimas condições porque pouco utilizado; um artista
mostrou-se inadequado para determinados diálogos, etc). Em seguida, há o ensaio dos movimentos os
atores, lendo os seus papéis, realizam os movimentos gerais da representação, no estúdio, ainda sem
os cenários ou elementos de decoração que facilitam a compreensão de uma determinada situação.
Depois, marca-se com giz o chão, indicando as paredes, as portas, a mesa, o sofá. A êste ensaio,
comparecem os câmeras.
DIVERSOS EXEMPLOS DE ROTEIROS PARA A TV
I
O NATAL DO HOMEM QUE PENSAVA ESTAR SÓ
História de THERESA CATHARINA

ÁUDIO ― TEMA DA HISTÓRIA: "Réquiem para Matraga" ― de Geraldo Vandré,

por Geraldo Vandré ― FACE
A, FAIXA 4 ― do long-play "Geraldo Vandré ― 5 anos de Canção" (Tanta vida pra
viver / Tanta vida a se acabar / Com tanto pra se fazer / Com tanto pra se salvar.)

Slides
1)
2)
3)
4)
5)
6)

TV............................apresenta
O NATAL DO HOMEM QUE PENSAVA ESTAR SÓ
Com (ELENCO)
EQUIPE
Produção
Oferecimento do (patrocinador)
ÁUDIO ― DISSOLVE

FUSÃO COM: PUBLICIDADE
PUBLICIDADE ― ROTEIRO A PARTE
NO FINAL...
ÁUDIO ― VOLTA TEMA DA HISTÓRIA
FUSÃO COM:
7) O NATAL DO HOMEM QUE PENSAVA ESTAR SÓ
Slides ou cartazes:
8) "O Natal existe tanto para os ricos como para os pobres, moços e velhos. Porque o Natal se festeja
com o coração".
9) "Com o coração alegre porque nasceu o Menino-Deus. Coração que se dispõe a amar tôdas as
pessoas do mundo, nossos irmãos em Cristo".
ÁUDIO DISSOLVE ILUMINAÇÃO DIA
ABERTURA sôbre: DET. de lindos brinquedos de corda, se movimentando numa
vitrina de loja.
AFASTAMENTO até P.M., mostrando o ambiente.
UM HOMEM VESTIDO HUMILDEMENTE PASSA ALGUNS MINUTOS OBSERVANDO
LINDOS BRINQUEDOS NA VITRINA DE UMA LOJA. ENTRE OS BRINQUEDOS, ESTÃO
ALGUNS DE CORDA, QUE SE MOVIMENTAM. A PRINCÍPIO, O ROSTO DO HOMEM
MOSTRA ENCANTAMENTO. ENTRETANTO, POUCO A POUCO, SUA EXPRESSÃO
TORNA-SE TRISTE, ANGUSTIADA, MELANCÓLICA.
CORTE
P.P. de JOSÉ
LOCUTOR (OFF) ― É véspera de Natal. Tôda a cidade se prepara, compra e

vende presentes. As crianças sonham com o Papai Noel e a árvore de Natal. Os
adultos procuram adivinhar as preferências de seus entes queridos, por esta ou
aquela lembrança. Mas êste homem está preocupado... porque o Natal se
aproxima. :ele não poderá ofertar lindos brinquedos a seus filhinhos. Nem
mesmo poderá lhes dar um único brinquedo...
Ah, qual o sentido do Natal para os que não têm dinheiro? Quanto sofrimento e
frustração, meu Deus!
AFASTAMENTO até P.M. da cena
CAMINHANDO DEVAGAR, E COMO SE LEVASSE ÀS COSTAS UM
PESO ENORME, JOSÉ SE AFASTA E VAI ATÉ UMA PRAÇA, QUE FICA
PRÓXIMA, SENTANDO-SE NAS BORDAS DO LAGO ARTIFICIAL.
TIRA UNS DOIS CARTÕES DO BÔLSO, RASGA-OS EM PEDACINHOS
E, DEPOIS, JOGA-OS NA ÁGUA. CONTINUA COM UMA EXPRESSÃO
ANGUSTIADA, OLHANDO A ÁGUA DO LAGO, ONDE UM PATINHO
ESTÁ NADANDO. VÊ-SE TAMBÉM UMA TARTARUGA. EIS QUE
APARECE UMA JOVEM SENHORA, COM EMBRULHOS DE
PRESENTES NOS BRAÇOS, VESTIDA COM BOM GÔSTO E
SIMPLICIDADE.
CORTE
P.M. de JOSÉ e LÚCIA
LÚCIA― Como é, já conseguiu, sr. José?
JOSÉ VIRA-SE PARA FALAR COM A RECÉM-CHEGADA E SE LEVANTA.
JOSÉ ― Que nada, da. Lúcia! Os cartões que apresentei em não sei quantos
lugares ― já perdi até a conta ― não deram emprêgo pra mim. Tudo inútil!
CORTE
P. A. dos dois
LÚCIA ANIMANDO...
LÚCIA ― Bem, paciência. O senhor vai conseguir, acredite. Agora é voltar
pra sua casa e preparar o Natal de seus filhos.
JOSÉ ― Isto é pior ainda... Pra mim não existe mais Natal. Desde que minha
espôsa morreu, perdi a graça pra festejar o Natal.
LÚCIA, COM ENERGIA....
LÚCIA ― Ah, o sr. não deve falar assim!
Seus filhos não têm culpa da morte de sua espôsa e mãe dêles. Não têm culpa
da firma em que o sr. trabalhava ter falido. E o sr. não tem desculpa queira ou
não queira, é Natal. E seus filhos sabem! E o sr. tem que dar ao menos um
pouco de alegria pra êles.
JOSÉ ― Mas da. Lúcia, ninguém me arranja uma colocação! Que fazer?
Como posso ficar alegre, passando por uma situação tão "apertada"?!
LÚCIA ― Bem, sr. José, compreendo a gravidade do seu caso, porém
continuo dizendo: tenha fé em Deus. Hoje, véspera de Natal, mais do que

nunca, tenha fé em Deus.
CÂMERA VAI DESFOCANDO os dois
CORTE
FILME NEGATIVO mostrando a agitação típica do comércio na época do Natal, as ruas e as lojas
apinhadas de gente.
LOCUTOR (OFF) Quanta gente correndo, apressada... Interessante: as
pessoas se esquecem do significado espiritual da grande festa cristã, e só
pensam nos comes e bebes, nos divertimentos, nos presentes. Um menino
nasceu em Belém... Trouxe uma mensagem de paz e amor. Um menino,
sorrindo, sozinho, começou uma revolução mundial.
ÁUDIO MÚSICA NATALINA EM BG
DESFOQUE
CORTE
FUSÃO com:
P.G. da cena
JOSÉ ESTA NA SALA DE SUA CASA, BEM SIMPLES. O LOCAL NÃO
MOSTRA NENHUMA ORNAMENTAÇÃO NATALINA: ÊLE ESTA
SENTADO NUMA CADEIRA VELHA, PENSATIVO. COMEÇA A
FALAR ALTO, SOZINHO. EM DESTAQUE, UM PAR DE TAMANCOS,
BEM PEQUENOS, DE CRIANÇA. FOTO DE DUAS CRIANÇAS, SABRE
UM MÓVEL OU SÔBRE A MESA DA SALA.
APROXIMAÇÃO até G. P. de JOSÉ
JOSÉ ― Se eu pudesse, daria brinquedos novos aos meus filhinhos. Coitados!
Perderam a mãe. Hoje, o Paulinho me perguntou qual o melhor lugar para os
tamancos esperarem os presentes.
CORTE
P.A. de JOSÉ, apanhando os tamancos e olhando para êles.
JOSÉ Que presentes? Não pude comprar nada! O dinheiro mal dá pra comer!
Os preços sobem... aonde vamos parar? O Natal não melhora a situação, pelo
contrário, devia ser proibido, cassado pelo Ato Institucional. A gente gasta o
que não podia gastar.
APROXIMAÇÃO até DET. do par de tamancos.
LOCUTOR (OFF) José não devia se angustiar tanto. Sempre se pode dar
alguma coisa. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para ofertar a seu
próximo: Um ramo de flôres um sabonete. Não precisam ser presentes caros.
Na verdade, os presentes que não podemos deixar de oferecer, no Natal, são
grátis, porque são dádivas do coração: um beijo carinhoso, uma palavra de
perdão, um abraço amigo.
FUSÃO com: P.G. da cena no restaurante.

VEMOS NO RESTAURANTE: UM HOMEM DE MEIA-IDADE,
SOZINHO EM UMA MESA; EM OUTRA MESA, UM RAPAZ E
UMA MOÇA.
ÁUDIO ― MÚSICA DE NATAL
ÁUDIO ― DISSOLVE
CARLOS ― Façam o favor de mudar à música, ora bolas! Eu e minha
garota queremos dançar. Botem um disco "decente" nessa vitrola!
ÁUDIO MÚSICA ― MODERNA, BEM RITMADA, AGITADA.
CORTE
P. M. de CARLOS e ELIANE, que começam a dançar, muito animados.
CORTE
P.A. de MORAIS
MORAIS ESTÁ CERCADO DE GARRAFAS DE BEBIDA,
CARTAS DE BARALHO E FICHAS DE JÔGO.
MORAIS ― Perdi um bocado de dinheiro neste jôgo... Bolas! O que
me importa? Tenho tanto dinheiro que posso jogar até morrer. Hoje é
véspera de Natal. Vou beber. Vou me livrar dêste vazio que trago
dentro de mim e não me deixa gozar a vida. Coisa esquisita: nunca vi
um vazio tão profundo... E está sempre comigo, o "danado" parece até
consciência!
CORTE
P. P. de MORAIS, que começa a beber.
CORTE
P. M. da cena, mostrando CARLOS e ELIANE dançando.
LOCUTOR (OFF) ― O Menino Jesus nasceu em Belém para salvar os
homens, isto é, salvar o que êles têm de bom e maravilhoso dentro de
si. Não foi "mole", não. Teve que nascer no frio de uma gruta, porque o
coração frio dos homens negou um quarto a seus pais, Maria e José.
CORTE
P. A. de MORAIS, que continua bebendo.
LOCUTOR (OFF) ― A bebida, o fôgo e todos os vícios trabalham no
partido oposto ― destróem o homem.
O Menino-Deus quer salvá-lo a todo custo, mesmo que tenha de morrer
na solidão da cruz.
ÁUDIO DISSOLVE
CORTE
P. M. de CARLOS e ELIANE voltando à sua mesa
CORTE
P. A. dos dois, na mesa conversando.
ELIANE ― Meu "bonitão", quero lhe fazer um pedido.

CARLOS― Pode pedir, benzinho... Só que depois tem que me dar um beijo,
como recompensa.
ELIANE ― Hoje é véspera de Natal. Pense bem: a gente tem vivido só pra se
divertir...
CARLOS ― E não é ótimo isso?
ELIANE ― Nem sempre, Carlos. Eu pensei que...
CARLOS ― Diga...
ELIANE ― Bem... nós podíamos fazer um ato de bondade... O sr. José, aquêle
nosso vizinho, perdeu o emprego. Viúvo, soube que êle não preparou nada
para o Natal de seus filhinhos, duas crianças inocentes.
CARLOS ― Ih, não me diga que você vai dar agora pra assistente social.
ELIANE ― Não brinque, Carlos. Se você me atender, depois eu lhe dou um
beijo.
CARLOS ― Ôba, pode continuar, benzinho.
ELIANE ― Da. Lúcia, nossa vizinha, combinou cada um de nós ajudar com
alguma coisa, para o Natal do sr. José. Que tal ajudarmos? Eu posso fazer uns
doces e levar como sendo a nossa contribuição. Concorda? Olhe que você não
vai ter trabalho... é só concordar, e ainda ganha um beijo de "quebra".
CARLOS APROXIMA O SEU ROSTO DO ROSTO DE ELIANE.
CARLOS Pode dar o beijo, eu "topo".
ELIANE LEVANTA-SE.
ELIANE ― Aqui, não... Vamos pedir ao sr. Morais uma das garrafas de
champanha que êle está "esbanjando" em sua mesa. Será mais um presente
para o Natal do sr. José.
CORTE
Câmera acompanha CARLOS e ELIANE abraçados, aproximando-se da mesa do sr. MORAIS.
P. A. dos três.
ELIANE ― Ei, que tal o sr. nos dar uma garrafa de champanha, para uma festa
de caridade? Afinal, não vai lhe fazer falta.
MORAIS, QUE ESTA BÊBADO, EMPURRA A GARRAFA, DE MA
VONTADE, EM DIREÇÃO A CARLOS E ELIANE.
MORAIS ― Leva, podem levar, "seus" mentirosos.
ELIANE E CARLOS RIEM

CORTE
P. M. de CARLOS E ELIANE, saindo de cena, levando a garrafa de champanha.

CORTE
P. A. de MORAIS, sòzinho, bebendo.
LOCUTOR (OFF) Se Cristo acreditou no que os homens têm de bom e
maravilhoso, por que somos tão desconfiados uns com os outros?
CÂMERA VAI DESFOCANDO
CORTE
P.G. da cena
NA SALA DA CASA DE JOSÉ VEMOS AGORA: UMA ARVORE DE
NATAL; UMA GUIRLANDA DO ADVENTO COM AS 4 VELAS AO
LADO DA ARVORE; ALGUNS EMBRULHOS DE PRESENTES, A
GARRAFA DE CHAMPANHA.CARLOS E ELIANE DÃO ALGUNS
RETOQUES NA ARVORE. LÚCIA COMEÇA A ACENDER AS 4 VELAS
DA GUIRLANDA DO ADVENTO. JOSÉ ESTA SENTADO NUMA
CADEIRA.
APROXIMAÇÃO até P.M. de JOSÉ e LÚCIA
JOSÉ ― Que "trabalhão" vocês tiveram! Muito obrigado! Só mesmo Deus
pode lhes agradecer.
LÚCIA ― Que nada, sr. José. Nós somos seus amigos. É claro que íamos
ajudar no Natal do sr. e seus dois filhinhos.
JOSÉ ― Bem, vocês todos tinham que se preocupar com as suas famílias... por
isso eu nunca poderia esperar...
LÚCIA ― ...é, pensou que nós fôssemos uns egoístas, não? Pois se enganou!
Meu marido já vai chegar, trazendo brinquedos para as crianças. Carlos e
Eliane se encarregaram da comida e da bebida. Eu cuidei de enfeitar a casa. E
vai chegar mais gente, o sr. vai ver...
CORTE
P. A. de CARLOS e ELIANE olhando significativamente um para o outro.
CARLOS ― Esta garrafa de champanha não foi presente meu. Foi um
conhecido nosso, que também desejou dar a sua contribuição.
CORTE
P. A. de ELIANE e JOSÉ
ELIANE ― Estou "louca" pra ver a surprêsa, a alegria de seus filhos, quando
acordarem e virem a sala, os brinquedos, a árvore de Natal tôda iluminada!
JOSÉ ― Êles vão ficar tão contentes! Muito obrigado, a vocês todos ―,
Quanta bondade! Até eu estou me sentindo alegre!
ÁUDIO ― MÚSICA "NOITE FELIZ" EM BG
AFASTAMENTO até P.G. da cena.
CARLOS E ELIANE SE SENTAM NO CHÃO, FICANDO DE MÃOS

DADAS. LÚCIA, SENTADA NUMA CADEIRA, CONVERSA COM JOSÉ.
LOCUTOR (OFF) ― José pensava estar só. Desempregado, sem a presença
querida da espôsa, com o encargo de sustentar e velar pelos seus filhos, na luta
pela vida, José esqueceu uma verdade consoladora: desde o primeiro Natal que
o mundo conheceu, o Natal da gruta de Belém, todos os homens são irmãos em
Cristo e formam uma única família. Embora sua espôsa tenha falecido, a
família humana permanece. Feliz Natal, José, feliz Natal para você e as
crianças.
ÁUDIO ― SOBE, SUSTENTA E VAI DISSOLVENDO.
ÁUDIO ― TEMA DA HISTÓRIA
FUSÃO com:
1) cartaz com os dizeres: "Para homens como José, não há melhor presente de Natal do que êste:
voltar a crer na solidariedade humana".
2) filme (ou slides) de encerramento do programa.
ÁUDIO DISSOLVE
FUSÃO com: PUBLICIDADE
PUBLICIDADE ROTEIRO A PARTE
ESCURECIMENTO
II
ENCONTRO
produção de THERESA CATHARINA
Brasília, 16/6/1966
VÍDEO

ÁUDIO

Slides de apresentação
Dezenas de fotografias de jovens, focalizando-os em diversas atitudes e atividades, vão sendo
transmitidas, como se formassem cenas isoladas de um filme.
ÁUDIO ― TEMA DO PROGRAMA
ÁUDIO ― "HELP" ― BEATLES em BG
NELSON (OFF) A letra de "Help", música dos Beatles, diz, entre outras
coisas:
"Socorro, preciso de alguém, socorro. Você sabe que preciso de alguém. "
Ajude-me de alguma maneira... Eu não estou tão seguro. Ajude-me se você
puder. Ajude-me a pousar meus pés na terra. Agora, minha vida mudou tanto!
E de tempos em tempos me sinto tão inseguro!"
THERESA AO VIVO

― Boa noite, amigos telespectadores. Eis que nos encontramos pela segunda
vez. Hoje, novamente, vocês estão aqui, trocando idéias conosco. Vão dar a
sua opinião sôbre OS JOVENS, em Brasília, no Brasil, no mundo inteiro.
CÂMERA volta a focalizar as dezenas de fotografias
ARROCHELA (OFF) ― Jovem só faz baderna? Estudante só faz greve? Todo
jovem é irresponsável? Reunião de gente jovem acaba sempre em arruaça,
briga, confusão? A juventude atual é uma juventude transviada? Alienada?
NELSON (OFF) ― Lançadas as perguntas, a que os telespectadores
responderão, passemos aos fatos. A juventude de Brasília, como tôda a
população da cidade, é heterogênea, em condições, sociais e econômicas, em
mentalidade. Existe a turma dos "play-boys" e "plav-girls"... e a mocidade
estudantil, voltada não só para os problemas diários da luta pela sobrevivência,
mas preocupada em desenvolver seu nível cultural. As iniciativas da Fundação
Cultural de Brasília são apoiadas com entusiasmo pela gente jovem, apesar da
exigência do traje passeio completo... problema que abordaremos daqui a
alguns instantes. Recitais de piano, apresentações de grupos corais,
representações teatrais, foram sempre bem prestigiados. Anteontem, na Escola
Parque, um público constituído de jovens, em sua esmagadora maioria,
mostrou-se vibrante e receptivo ao "show" do grupo Vanguarda, da
Universidade Federal de Goiás.
THERESA (OFF) ― Algumas pessoas podem estar reclamando em casa ―
Êsse problema da juventude é um assunto muito batido, velho, sem novidade."
Nós discordamos. O tema continua atual e assume uma importância
fundamental para o nosso país que, tendo uma população onde mais da metade
tem menos de 20 anos de idade, luta com sérios empecilho a seu
desenvolvimento.
O Brasil não possui efetivo suficientemente elevado de adultos. Êstes, por
outro lado, são em sua maioria indivíduos de formação intelectual e técnica
deficiente, devido ao fato de o ensino primário e, de maneira mais acentuada, c
ensino técnico e profissional não terem tido, até hoje, a atenção que merecem.
A população ativa não está capacitada a fornecer o rendimento indispensável
para suportar o pêso da juventude. Uma taxa alta de produtividade seria
necessária para compensar o desequilíbrio demo gráfico. Outro problema
correlato é o da melhoria do padrão de vida de uma juventude muito numerosa.
Nas condições atuais, tendo que trabalhar muito cedo, os moços oferecem um
rendimento medíocre: sua formação intelectual e a sua evolução física são
inacabadas. O exército de jovens trabalhadores nas cidades pesa sôbre o
mercado de trabalho, fazendo com que se reduza o nível dos salários. No
campo, êle apenas contribui para engrossar a massa rural ainda não
incorporada ao circuito econômico. Nas favelas, o sofrimento diário e a
terrível luta pela sobrevivência dão ao adolescente uma maturidade precoce.
Poucos chegam aos 40 anos. As estatísticas afirmam que 46% da população
favelada da Guanabara têm de 0 a 19 anos, o que significa: quase metade dos
favelados são crianças e adolescentes.
NELSON (OFF) ― Mas, afinal, todo jovem é irresponsável? A juventude só
gosta mesmo de ié-ié-ié e de boliche? Que dizer da afirmação de um sociólogo
sôbre o gôsto dos jovens pelo boliche ― “Êles jogam a bola com a fúria de

quem desejasse destruir mitos".
ARROCHELA (OFF) ― O maestro Diogo Pacheco, o produtor do
controvertido espetáculo musical "Jovem Guarda Em Estilo Clássico",
afirmou: "Eu me preocupo mais com as crianças e os adolescentes do que com
os adultos. Acho que o adulto está mais ou menos perdido". Juventude é
renovação, inclusive renovação de gíria. Quando as novas palavras são
incorporadas pela língua, outras a substituem. Se os adultos não as entendem,
são "fósseis, mora"...
CORTE
P. A. DE THERESA
THERESA ― Que está acontecendo com os jovens? A pergunta foi feita, na
Inglaterra e na França, por professôres da Universidade de Oxford, e a ela
responderam dezenas de personalidades as mais diferentes; escritores, artistas,
criminalistas, políticos, professôres, donas de casa.
CORTE
P. A. DE NELSON
NELSON ― Jovem só faz baderna? Estudante só faz greve? Todo jovem é
irresponsável? A juventude atual é uma juventude transviada, desprovida de
valôres, marginalizada da vida?
CORTE
P. A. DE ARROCHELA
ARROCHELA ― O pintor Hélio Oiticica, jovem criador de "Parangolé",
exposto com grande sucesso no Museu de Arte Moderna, tem despertado o
interêsse de renomados críticos estrangeiros. O jovem autodidata do Jazz,
Vitor Assis Brasil, com apenas 20 anos de idade e 4 anos de instrumento, foi o
nosso representante no Concurso Internacional de Jazz em Viena.
CORTE
P. A. de THERESA
THERESA ― No Festival Mundial do Teatro Universitário, em Nancy, na
França, o vencedor foi o elenco brasileiro conhecido pela sigla TUCA,
interpretando "Morte e Vida Severina", de João Cabral de Melo Neto.
ÁUDIO ― MÚSICA DE "MORTE E VIDA SEVERINA", DE CHICO
BUARQUE DE HOLANDA BG
THERESA ― A mensagem universal da peça vale também para o caso da
juventude. Os problemas parecem não ter solução ― mas existe uma solução
para êles. Não será a fuga, mas a própria existência que dará a resposta. O
recém-nascido, a vida nova que se inicia, é um símbolo-resposta. Ainda que
êsse recém-nascido seja pobre, humilde, desconhecido, já marcado pelo
sofrimento e por questões sociais aparentemente insolúveis.
SLIDE de um RECÉM-NASCIDO pobre e raquítico, sôbre jornais.
THERESA (OFF) ― "Belo porque é uma porta abrindo-se em mais saídas.
Belo porque tem de nôvo a surprêsa e a alegria. Belo como a coisa nova na
prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova inaugurando o seu dia.
Ou como o caderno nôvo quando a gente o principia. E belo porque com o

nôvo todo o velho contagia. Belo porque corrompe com sangue nôvo a
anemia."
CORTE
P.A. de NELSON
NELSON ― A juventude-resposta não são os "beatniks", nem os "play-boys"
ou "play-girls". O suicídio também é outra forma de expressar a descrença de
que exista uma resposta. A resposta existe. Está na própria vida. No homem
que busca se realizar como ser humano.
CORTE
P.A. de THERESA
THERESA ― João Cabral de Melo Neto diz muito bem, em sua peça "Morte e
Vida Severina", ao finalizar com as palavras:
SLIDE do mesmo RECÉM-NASCIDO em posição diferente da anterior.
THERESA (OFF) ― "...não há melhor resposta que o espetáculo da vida, ver a
fábrica que ela mesma, teimosamente, se fabrica, vê-la brotar como há pouco
em nova vida explodida: mesmo quando é assim pequena a explosão, como a
ocorrida; mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina;
mesmo quando é a explosão de uma vida severina".
ÁUDIO DISSOLVE
CORTE
P. A. de ARROCHELA
ARROCHELA ― A mocidade é fútil, irresponsável? Juventude é angústia?
Irresponsabilidade? Ou renovação? Ou mensagem nova, sem compromissos,
responsável? E os jovens honestos, trabalhadores, que desconhecemos o
nome? E os jovens idealistas, como o médico Thomas Dooley, que doou sua
juventude aos doentes mais desamparados? São tantos os exemplos positivos,
que não podemos citar os nomes, para não cometer injustiças, esquecendo
alguns dêles... Por tudo isso a mocidade é uma esperança, que renasce todos os
dias, a esperança de um mundo mais humano.
CORTE
P.M. de NELSON e da jornalista IVONNE JEAN
NELSON (faz a apresentação de Ivonne Jean)
CORTE
P. M. de THERESA
THERESA ― Qual a sua opinião sôbre a juventude de Brasília? O ambiente
aqui, para os jovens, é muito diferente do que êles encontram em outros
lugares?
CORTE
P. P. de IVONNE JEAN

IVONNE JEAN (responde)
CORTE
P. A. de ARROCHELA e IVONNE JEAN
ARROCHELA ― A Fundação Cultural tem promovido espetáculos diversos
em Brasília. Acha que a Fundação tem sido de grande valia para o
aperfeiçoamento cultural dos jovens, em Brasília?
IVONNE JEAN ― (responde)
ARROCHELA ― A juventude de Brasília tem prestigiado os espetáculos
culturais? Poderia prestigiar ainda mais? Existe algum fator que dificulte a
afluência dos jovens às promoções culturais?
IVONNE JEAN ― (responde)
ARROCHELA ― A exigência do paletó e da gravata, que conseqüências traz?
Tem razão de ser?

CORTE
P.P. de IVONNE JEAN
IVONNE JEAN ― (responde)
CORTE
P.A. de NELSON
NELSON ― A sra. escreveu inúmeros artigos sôbre o TUCA, que tanto
sucesso alcançou, inclusive na França. Gostaríamos que falasse um pouco
sôbre o assunto, neste nosso ENCONTRO.
CORTE
P. A. de IVONNE JEAN
IVONNE JEAN ― (fala sôbre o TUCA)
CORTE
P.A. de NELSON e IVONNE JEAN
NELSON ― (agradece a presença de Ivonne Jean)
CORTE
P. A. de THERESA
THERESA ― Caro telespectador: a importância de todo encontro está na troca
que se estabelece entre as pessoas: dão e recebem, há um intercâmbio, um
diálogo. Os encontros, o convívio humano, nos fazem crescer. Agradecemos
nos terem recebido em suas casas, para êste ENCONTRO.
APROXIMAÇÃO ― até P.P. de THERESA
THERESA Nós lançamos as perguntas. Apontamos fatos e cifras. Trouxemos
depoimentos e opiniões diversas. Você, telespectador, é quem vai dar a sua
resposta, a sua opinião. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira, neste
mesmo horário.

ÁUDIO TEMA DO PROGRAMA
SLIDES DE ENCERRAMENTO
ÁUDIO DISSOLVE
ESCURECIMENTO
III
CURSO DE IKEBANA
ÁUDIO ― TEMA DO PROGRAMA
TELECINE FILME DE ABERTURA
ÁUDIO ― DISSOLVE
FUSÃO COM: PUBLICIDADE
PUBLICIDADE ― ROTEIRO À PARTE
NO FINAL...
ÁUDIO ― VOLTA TEMA DO PROGRAMA
FUSÃO COM:
slide: CURSO DE IKEBANA
ÁUDIO ― DISSOLVE
ABERTURA sôbre: DET. de arranjo floral.
AFASTAMENTO até P.M., mostrando o ambiente.
CORTE
P.A. da PROFESSORA
PROFESSÔRA ― Boa noite, amigas telespectadoras. Dando prosseguimento
à série de programas culturais que a sua Televisão............ Canal...... vem
promovendo, teremos, hoje, a primeira aula de Ikebana, arte japonêsa de
arranjos florais. Os elementos básicos da Ikebana são as flôres e os elementos
vegetais em geral. Dentro dos princípios formais de cada escola da arte
Ikebana, há uma grande liberdade criativa.
slide positivo nº 1
CORTE
P.A. da PROFESSORA
PROFESSORA ― Um objeto de metal, chamado "kenzan", é um elemento
indispensável à prática de todos os estilos de Ikebana, exceto o "Nagueiro", no
qual êste recurso é dispensável. Na base do "kenzan", fixam-se pinos
pontiagudos que servirão para firmar os cabos das flôres em suas posições.
Quanto mais pesado o "kenzan" e quanto mais próximos entre si os pinos.
melhor. Há "kenzans" de vários formatos:
CORTE
DETALHE dos kenzans que estão sôbre uma pequena mesa, na ordem de apresentação.

quadrados, .................redondos,....................,
retangulares,......................ovais,.........................., etc.
CORTE
P.A. de PROFESSORA
PROFESSORA ― Na Ikebana, usamos diversos tipos de vasos. No estilo
chamado Moribana, empregam-se objetos improvisados pratos, fruteiras,
cinzeiros, cestas. No estilo de Ikebana que dispensa o kenzan, e que já vimos
chamar-se Nagueiro, são utilizados sempre vasos em forma de jarros, com
gargalos longos, ou então, gomos de bambu, cestos fundos ou outros objetos
do mesmo formato. Para cortar flôres e galhos, não são aconselhadas as
tesouras comuns de cortar papel, e sim as empregadas para jardinagem.
CORTE
TELECINE ― FILME POSITIVO
CORTE
P.M. da PROFESSORA
PROFESSORA ― Creio que, pelo filme que acabamos de apresentar, ficou
bem compreendido como os galhos devem ser cortados e fincados no kenzan.
Estudaremos, agora, os três galhos principais que caracterizam a arte japonêsa
de arranjos florais. Suas posições definem o estilo de cada arranjo; há
variações em tôrno do comprimento dos galhos e de suas posições, levando-se
ainda em conta a harmonia do conjunto, incluindo vasos e flôres. Nos arranjos
mais simples, os três galhos principais obedecem às seguintes, características:
CÂMERA ACOMPANHA A PROFESSORA ATÉ O QUADRO-NEGRO, passando a dar
DETALHE do que ela vai desenhar e escrever.
PROFESSORA ― O primeiro galho-SHIN, tem o dôbro do diâmetro do vaso
somado à sua profundidade; o segundo galho SOE, dois têrços do
comprimento do SHIN: e o terceiro galho, chamado HIKAE, metade do
comprimento do SOE.
CORTE
P. A. do APRESENTADOR do comercial
COMERCIAL ROTEIRO A PARTE
CORTE
P.A. da PROFESSORA e da Sra...................................
PROFESSÔRA ― Amigas telespectadoras, o Curso de Ikebana tem o prazer
de contar com a valiosa participação da sra...................., nossa convidada
especial, que apresentará uma demonstração de arranjos florais no estilo
RISSHIN-KEI.
CORTE
P,M. da sra..................................
SRA........................................ ― (à medida que vai fazendo os arranjos, vai
explicando.........................)
CORTE
DETALHE dos arranjos
CORTE

P. A. da PROFESSORA
PROFESSORA ― Na próxima aula, explicaremos como fazer o kenzan.
Esperamos contar com a presença de vocês. Obrigada pela atenção dispensada
e até a próxima quarta-feira, às 16 horas.
ÁUDIO ― DISSOLVE
FUSÃO COM: COMERCIAL
COMERCIAL ― ROTEIRO À PARTE
NO FINAL.........................
ÁUDIO ― TEMA DO PROGRAMA TELECINE: FILME DE ENCERRAMENTO
IV
AS CRIANÇAS NO REINO DA POESIA
ÁUDIO ― TEMA DO PROGRAMA
ABERTURA SOBRE SUPERPOSIÇÃO DE FILME COMERCIAL NEGATIVO COM SLIDES
DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA (slides A, B, C, D)
CORTE
P.G. de um jardim.
VEMOS NO JARDIM:
FLORES, BORBOLETAS, UM CARACOL, UM LAGARTO, MURO COM HERA,
ESTATUA, SAPO, etc.
ÁUDIO ― DISSOLVE
ILUMINAÇÃO ― DIA
A FADA APARECE EM CENA, SALTITANDO.
SUPERPOSIÇÃO DA CENA COM OS SLIDES:
1) LEILÃO DE JARDIM
2) de CECÍLIA MEIRELES
CORTE
P. M. da FADA
FADA ― "Quem me compra um jardim com flôres? borboletas de muitas
côres, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos?
CORTE
DETALHE do caracol, nas mãos da FADA
Quem me compra êste caracol?
CORTE
P. M. da FADA
Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a hera, uma
estátua da primavera?

FADA CURVA-SE SOBRE UM FORMIGUEIRO
Quem me compra êste formigueiro?
A FADA ACARICIA O SAPO
E êste sapo, que é jardineiro?
CÂMERA ACOMPANHA A FADA
A FADA DIRIGE-SE ATÉ UM GALHO DE ROSEIRA, ONDE ENCONTRA UM NINHO.
SUPERPOSIÇÃO DA CENA COM OS SLIDES:
3) UM NINHO DE TICO-TICO
4) de ZALINA ROLIM
CORTE
P. A. da FADA
FADA ― "Um ninho de tico-tico,
Feito com arte e primor,
Achei no galho mais rico
Da minha roseira em flor.
Entre as flôres encoberto,
Ninguém sabe se êle existe,
É preciso olhar de perto
Para que a gente o aviste.
E lá no fundo sòmente
Três ovitos, nada mais...
E o ninho tão fôfo e quente!
E os três ovos tão iguais!
Mas tive muito cuidado,
Não toquei com meus dedinhos.
Mamãe disse que é sagrado
O ninho dos passarinhos."
CORTE
P. M. da FADA
A FADA DA UMA VOLTA PELO JARDIM E SAI DA CENA.
CORTE
ÁUDIO ― TEMA DO PROGRAMA
SUPERPOSIÇÃO DE FILME COMERCIAL NEGATIVO COM SLIDES DE ENCERRAMENTO
DO PROGRAMA.
ÁUDIO ― DISSOLVE

ESCURECIMENTO.
V
TV BRASÍLIA CANAL 6
PROGRAMA: DESTAQUE
20.07.68
PRODUÇÃO: IV ALDO OLIVEIRA/LUIZ ARTUR
DIREÇÃO: IV ALDO OLIVEIRA
FIGURAS desfocadas
ÁUDIO TAPE:
QUADRO DE FOTOS DIVERSAS
CÂMERAS 1 e 2
E Deus criou o homem, o Universo
E deu nome às coisas.
E o mundo criou a contradição. O homem criou os conceitos e os valôres.
Surgiu a riqueza
Veio a competição
E o ódio nasceu.
Vieram as fronteiras, a divisão dos mares, da terra, do espaço. Vieram os países e as
superpotências. Surgiram as estruturas e as estruturas inverteram os conceitos e
começaram a fabricar os homens. E, por fim, eis o trinômio:
Homem ― Guerra ― Paz.
CORTE para figura do HOMEM e AFASTAMENTO até enquadrar as três personagens.
CÂMERA 1
SEGUE ÁUDIO TAPE
Eu sou o homem
Eu sou tudo e todos
Sou os que riem e os que choram; os que amam e os que odeiam; os amigos e os
inimigos; os pobres e os ricos; os religiosos e os ateus; os sensíveis e os insensíveis; os
velhos, os moços, as crianças, Eu sou o homem e estou atônito e perplexo diante de
uma opção.
CORTE para a figura da Guerra ― SARAIVA
GUERRA ― Eu sou a guerra... eu te ofereço as armas!
CORTE para a figura da PAZ ― IVONE
PAZ ― Eu sou a paz... eu te ofereço a flor!
CORTE para a GUERRA
GUERRA ― As armas representam a vitória de teus exércitos, a morte de teus
inimigos, a conquista de novas riquezas!
CORTE

PAZ ― A flor representa o desabrochar de uma nova era, sem guerras, sem
conflitos, sem genocídios. Representa o amor, o carinho, a ternura. Não
existem derrotas nem exércitos inimigos entre os que são irmãos. Não existem
riquezas maiores que os sorrisos das crianças, do que o entusiasmo da
juventude, ou melhores do que a consciência de que teus direitos acabam onde
começam os dos outros...
CORTE
GUERRA ― Eu sou a guerra... eu te ofereço as armas, eu te ofereço a bomba!
CORTE
PAZ ― Eu sou a paz... eu te ofereço a flor, eu te ofereço o amor!
CORTE
GUERRA ― Eu simbolizo a intensidade de tua fôrça e o teu poderio sôbre os
outros...
CORTE
PAZ ― Não existe fôrça mais, intensa do que o amor, nem poderio maior do
que a certeza de um mundo melhor.
CORTE
GUERRA ― Eu sou a guerra... eu represento a garantia de tuas fronteiras!
CORTE
PAZ ― Eu sou a paz! Não existem fronteiras num mundo que é de todos e quando se
tem a consciência do que nos cabe e do que cabe aos outros.
CORTE
GUERRA ― Eu represento a tua condição de grande desenvolvido e os teus
princípios políticos!
CORTE

PAZ ― Só existem grandes desenvolvidos porque existem pequenos,
subdesenvolvidos. Não existem melhores princípios do que a independência e a
autodeterminação.
CORTE
GUERRA ― Eu represento a manutenção do principio econômico sobrepujando as
razões humanas...
CORTE
PAZ ― O econômico não pode continuar a sobrepujar o humano, porque "só o

Espírito soprando sôbre a argila pode criar o homem", já escreveu Saint-Exupéry.
CORTE
GUERRA ― Eu significo a vigência do atual contexto social e a atual ordem de
valôres...
CORTE
PAZ ― Não existem contextos discriminatórios nem fenômeno social com diferenças
de classes. Não existem valôres tradicionais, convencionais ou econômicos, porque
todos são iguais perante a Lei e perante Deus.
CORTE
GUERRA ― Eu sou a guerra... eu te ofereço as armas!
CORTE
PAZ ― Eu sou a paz... eu te ofereço a flor!
CORTE
GUERRA ― Eu simbolizo a garantia da liberdade como a entendes. Eu, a guerra, sou
o sustentáculo das tuas estruturas.
CORTE
PAZ ― Liberdade é direito nato e não existem estruturas, senão aquelas que
representam a justiça social, a consciência dos direitos e deveres, a indiscriminação, a
solidariedade, a fraternidade entre os homens.
CORTE
GUERRA ― Eu sou a guerra. Presta atenção: eu te ofereço as armas!
CORTE
PAZ Eu sou a paz! Por favor, vê, eu te ofereço a flor!
A PAZ oferece a flor ao homem, que estende a mão para recebê-la. Antes que consiga o seu intento, a
GUERRA atira contra a flor, que cai ao chão. A GUERRA volta-se e sobe uma escada. Olha vitoriosa
para o HOMEM.
O HOMEM ajoelha-se, toma a flor e aponta para a GUERRA, que tomba para um lado.
CÂMERA VAI DESFOCANDO E FOCANDO A IMAGEM DA FLOR VITORIOSA
ÁUDIO ― PREFIXO SOLENE
SLIDES DE APRESENTAÇÃO
Prefixo/áudio tape
Fade in

Conjunto
Fotos de crianças

CONJUNTO apresenta “ARRASTÃO”
LOCUTOR (OFF) ― A criança é hoje o objetivo e o alvo, não só das atenções,
mas também das expectativas.

Crianças ao vivo
A época é outra, a fase é diferente, elas são o fruto de novos tempos; são
produto de outra geração, com os mais diferentes problemas e sob a influência
da tecnologia, da ciência e do dinamismo assustador dêste século, todavia,
nunca perdendo a sua característica, a sua pureza de criança. Ela é, enfim, a
expressão da verdade, da inocência, portanto, da autenticidade.
CORTE para DARLAN
LOCUTOR ― (OFF) Darlan, você que convive diàriamente com as crianças,
em seu mundo de fantasia, consegue fazê-las aceitar as mesmas estórias de
fadas e bruxas que você aceita?
DARLAN ― (responde)
LOCUTOR (OFF) ― Você acredita, Darlan, que a nossa época faz com que a
criança tenha a sua infância mais curta e, conseqüentemente, seus olhos
voltados para os problemas sérios da vida?
DARLAN ― (responde)
LOCUTOR (OFF) ― Saint-Exupéry, no livro "O Pequeno Príncipe", afirma
que somos eternamente responsáveis por aquêles a quem cativamos. Até que
ponto você se sente responsável pela criança que cativa?
DARLAN ― (responde)
FILINTO E CONJUNTO
FILINTO/CONJUNTO ― “DEVE SER AMOR"
SARAIVA
SARAIVA― (Entrevista o professor Johnson, que se diz ilusionista. Interessa frisar
o aspecto cientifico da telepatia, com o seu filho Josias. O professor participou do
Concurso Internacional de Ilusionistas, na Guanabara, em 1965. É músico da Banda
da Policia Militar do Distrito Federal.)
HÉLIO TABOSA/CONJUNTO
HELIO TABOSA ― VIOLA ENLUARADA
COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

IVONE
IVONE "CANTO DE OSSANHA"
FOTOS DE OPERAÇÕES CIRÚRGICAS

LOCUTOR (OFF) ― (como se estivesse lendo um noticiário) E atenção! O dr.
Christian Barnard.
VOZ (OFF)...................coração. E novamente atenção! Uma equipe de
cirurgiões brasileiros, liderados pelo dr. Zerbini, realizou o primeiro
transplante de coração na América Latina.
............................ Foi transplantado um pâncreas!....................... transplantado
um rim!.............................transplantaram dedos........................... e até
cabelos!..............
CORTE para dr. EUDES
VOZ (OFF) ― Dr. Eudes Fernandes de Andrade, urologista da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal. Doutor, a Medicina esqueceu a verminose que
ataca os nossos irmãos brasileiros, esqueceu a doença de Chagas, a
tuberculose, o papo e o amarelão? Será, doutor, que o transplante tomou tôda a
atenção daqueles que juraram se dedicar a salvar vidas humanas?
DR. EUDES― (responde)
VOZ (OFF) ― Doutor, a contradição que acabamos de mostrar entre a
verminose e o transplante é fruto do subdesenvolvimento; porém, a ciência
avançada, que é fruto do desenvolvimento, tem feito muitos progressos na
fabricação de artefatos de destruição de vidas. Essa ciência avançada, o que
tem feito com o objetivo de preservar vidas?
DR. EUDES― (responde)
VOZ (OFF) ― Doutor, dentro da sua especialidade, a Urologia, é elevado o
índice de moléstias infecto-contagiosas no Distrito Federal? Quais as
providências adotadas pelas autoridades para diminuir a incidência dêsse tipo
de moléstias?
DR. EUDES― (responde)
VOZ (OFF) ― Obrigado, Dr. Eudes Fernandes de Andrade.
CONJUNTO POUT-POURRI (VINICIUS)
COMERCIAIS
MÚSICA ESPACIAL ― ÁUDIO TAPE EM BG
FOCALIZE SET
VOZ (OFF) (eco) ― Fórmulas 35 e 36... entrem e apresentem relatórios.
HOMEM ― Fórmula 35...Missão: viagem ao planêta Terra. Objetivo da
missão: observações sôbre condições de vida para possível habitação.
Relatório: impraticável!
MULHER― Fórmula 36... Missão: idêntica. Relatório: perfeitamente
praticável!
VOZ OFF ― Relatórios totalmente antagônicos. Queremos explicações com
descrição dos fenômenos observados.

HOMEM ― Verifiquei guerras, conflitos e ódio. Ausência de padrões
alimentares satisfatórios. Dois têrços da população da Terra completamente
marginalizados dos mais! elementares padrões de uma vida condigna. Vi
ciências voltadas para a fabricação de bombas e para a destruição, e não para a
preservação do homem. Vi explosões, vi crianças morrendo e mães chorando.
Vi doenças, fome e privações. Vi discriminações sociais. Muitos pobres e
poucos ricos. Vi homens explorando homens. Vi luta de classes, conflito de
gerações. Vi preconceitos de raça de religião. Vi injustiças e sofrimentos, e
dinheiro valendo mais que o homem. Vi oportunidades desiguais, interêsses
pessoais, e dinheiro! Vi o homem ser o que a sociedade exige e não o que
realmente é. Vi o homem querer e não poder. Enfim, só vi contradições...
MULHER ― Também constatei êsses fenômenos, mas vi, ao mesmo tempo,
as crianças, os moços, a determinação pela mudança total. Vi o otimismo, vi o
renovar-se de gerações; vi a fé, a convicção de um porvir melhor; vi a essência
espiritual do homem; vi que o homem está cansado de guerras; vi o anseio pela
paz e o desejo de solidariedade; vi a esperança na fraternidade. Vi flôres! Vi a
busca constante do amor e, através do amor, haverá motivação para a vida e
paz na terra entre os homens de boa vontade.
VOZ OFF ― Sendo a população do Brasil composta, em sua maioria, de
jovens, e tendo em vista os relatórios desiguais, quais as perspectivas?
HOMEM ― (mostra o revólver) Eu vi isto!
MULHER ― Eu também vi, mas nós, somos jovens e cremos que, com isto
(mostra a rosa) mudaremos TUDO!
CORTE para pessoal reunido
EMÍLIO ― Bem, gente, como ensaio "tá bom! Mas nós temos que fazer um
DESTAQUE especial...
LUIZ ― Com cenas que falem dos problemas atuais...
IVONE ― Temos que falar do amor...
(Continua diálogo ― vai tirando o som das vozes e crescendo o Sufixo).
SLIDES da EQUIPE
FIM
VI
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Produção: Sônia Guilliold
SLIDE 1
LOCUTOR 1 ― Chegou a hora da libertação dos preconceitos de côr, raça,
sexo ou condição social. Somos todos, irmãos. Somos todos iguais.
SLIDE 2

LOCUTOR 2 ― Chegou a hora da comunicação.
LOCUTOR 1 ― Hoje em dia, as pessoas vivem em contacto com um número
cada vez maior de pessoas e, no entanto, todos se sentem e vivem cada vez
mais sòzinhos.
SLIDE 3
LOCUTOR 2 ― Nos ônibus, nos aviões apinhados de gente, o homem está
mais isolado que nunca.
SLIDE 4

LOCUTOR 1 ― E a humanidade encontra-se face a face com um mundo
nôvo; uma civilização técnica, socializada, em transformação e aceleração
rápida de mentalidade predominantemente urbana e pluralista...
SLIDE 5
LOCUTOR 2 ― É neste mundo que se torna necessária uma fé traduzida em
atos. É preciso crer com as mãos.
SLIDE 6
LOCUTOR 1 ― Ninguém tem o direito de dizer: "Que tenho a ver com
milhares de pessoas que morrem de fome?"
SLIDE 7
LOCUTOR 2 ― "Que tenho a ver com os que não conseguem sequer um
pouco de esperança para si e para os seus?”
SLIDE 8
LOCUTOR 1 ― "Que tenho a ver com os humilhados, os ofendidos, os
maltratados?"
SLIDE 9
LOCUTOR 2 ― Ninguém tem o direito de formular tais perguntas porque, antes de
amar, cada um de nós foi amado. Antes de dar, cada um de nós recebeu.
SLIDE 10
LOCUTOR 1 ― Soou, agora, a hora da ação.
LOCUTOR 2 Está em jôgo o acesso de muitas pessoas infelizes a uma
condição digna de vida. Está em jôgo a paz do mundo e o futuro da
humanidade.
SLIDE 11
LOCUTOR 1 "Quanto mais cresce o poder dos homens, tanto mais se estende

sua responsabilidade, seja pessoal, seja comunitária." Êste é o sentido cristão
do resultado da técnica e do progresso humano.
SLIDE 12
LOCUTOR 2 ― A humanidade corre o risco de ficar prêsa, na escravidão das
coisas e das máquinas, da produção, do lucro, do mêdo, da concorrência, da
propaganda.
SLIDE 13
LOCUTOR 1 ― Por isso mesmo é preciso crer com as mãos. Vencendo e
dominando a natureza através do seu trabalho, o homem liberta, coloca o
universo a seu serviço.
SLIDE 14
LOCUTOR 2 ― Quem pode dizer que não precisa do outro?
SLIDE 15
LOCUTOR 1 ― Soou a hora do amor.
SLIDE 16
LOCUTOR 2 ― Do amor que une as mãos de todos em tôrno de um ideal
comum, e crê, nessas mãos unidas...
SLIDE 17
LOCUTOR 1 ― E como fazer tudo isso? Como crer no poder das mãos?
SLIDE 18
LOCUTOR 2 ― Pela fôrça do trabalho...
SLIDE 19
LOCUTOR 1 ― Pela crença no homem... e na bondade de Deus....
SLIDE 20
LOCUTOR 2 ― Através das ações....
SLIDE 21
LOCUTOR 1 ― Pela boa vontade com o próximo...
SLIDE 22
LOCUTOR 2 ― Ninguém pode amar sem amor.

VII
ENCONTRO

(nº 6 ― Brasília, 21/7/1966 ― TV ― Nacional, Canal 3)

I ― CÂMERA

ÁUDIO

APRESENTADORA

Em cartazes de
apresentação do
programa
CÂMERA em
THERESA, mas
acompanhando e
dando DETALHES
do mapa da África

Lado 2, faixa nº
10 ― “Your
father’s feathers”
não

NÃO
Boa noite, caros amigos telespectadores. Para que
possamos construir uma humanidade solidária, um
mundo onde reinem a justiça e o amor, precisa mos
conhecer bem as diversas partes do mundo.
Escolhemos para o programa de hoje um tema muito a
atual. Digo escolhemos, apesar do fato de os rapazes
estarem viajando, por que formamos uma equipe.
Sendo assim, existe a consciência dos objetivos
comuns e, pela amizade, existe também a consciência
do que, onde um de nós está, estão, todos. Bem, vamos
ao nosso assunto: o ENCONTRO de hoje é com a
ÁFRICA.

CÂMERA em THERESA, mas acompanhando e dando DETALHES do mapa da África
THERESA ― (diz algumas palavras sôbre países africanos, indicando os
lugares no mapa).
TELECINE ― FILME POSITIVO
LOCUTOR (OFF) ― "A África não é apenas um grande número de países,
mas um mundo múltiplo e diverso, verdadeiro mosaico, ainda agora
insuficientemente conhecido. Forja-se na África um homem nôvo, trabalhando
segundo influências as mais diversas, sacudido por vicissitudes sem conta,
cujas aspirações e virtualidades o impulsionam. Nervoso e impaciente,
agressivo mesmo, ávido de afirmar a sua originalidade, lança-se em temerárias
experiências e em ousadas realizações, procurando assim vencer as
frustrações, as mutilações e as alienações. Êsse nôvo homem reivindica
completa participação na vida universal, em igualdade de condições com todos
os povos, respeitadas as suas opções na construção de sua nova civilização. A
originalidade e a autonomia dessas opções manifestam-se, naturalmente, em
todos os setores, mas é no campo das instituições políticas que se faz mais
agressiva. Os regimes em vigor, na maioria, são presidencialistas, mas em
nada inspirados nos modelos ocidentais, devido às modificações e adaptações
que sofreram. Até certo ponto, o jôgo democrático foi violentado, com a
tendência, por exemplo, para o partido único, como também com a vocação
ditatorial de alguns de seus governantes. Êsse mesmo jôgo, porém, não poderia
se repetir nas mesmas bases que no Ocidente, pois na África teve que respeitar
as condições locais. Há pretensões de originalidade e afirmação, quer nas áreas
de influência inglêsa, quer nas áreas de influência francesa, espanhola ou

portuguêsa. Insistindo sôbre a originalidade de sua situação, sôbre caráter
especifico de sua experiência, os Estados africanos recusam também a
concepção marxista do poder. Os sistemas adotados são, a um só tempo, a
negação dos preceitos da democracia ocidental, como também a repulsa da
repetição dos modelos comunistas. Buscam um figurino próprio, africano.
Contudo, não é pequena a influência comunista na África.

CORTE
P.A. de THERESA
THERESA ― Entre os povos que ajudam os africanos, oferecendo-lhes
cooperação dentro dos limites desejados, estão os israelenses, cuja política
de influência em alguns países da banda ocidental da África já foi
proclamada pelos próprios inglêses como a mais sábia e por isso mesmo
bem sucedida, nesta fase de sua evolução.
SLIDE negativo nº 340
SLIDE negativo nº 342
SLIDE negativo nº 344

SLIDE negativo nº 502

A marca da presença israelense é observada nas experiências agrícolas,
na organização de emprêsas de transportes, no ensino técnico atendendo
ao mesmo tempo países como Gana, Costa de Marfim e Camarões.
Também os alemães procuram marcar sua presença através de uma
assistência ampla e sem preconceitos. Os americanos, por seu turno, a
partir da ascensão de John Kennedy à presidência dos EUA, realizam uma
política realista, sem exigir em troca qualquer compromisso, senão
aquêles vinculados às regras e tratados de cooperação. A grande presença
a destacar é a francesa, talvez porque se oriente para interpretar os
problemas africanos de acôrdo com os interêsses africanos.

CORTE
P. A. de THERESA
THERESA ― O despertar dos povos africanos para a vida política é o
acontecimento mais importante na década 1950-1960. Inúmeros países
proclamaram-se independentes. Mas a vida política, social e econômica da
África se apresenta tormentosa e difícil.
CORTE
TELECINE ― FILME NEGATIVO
A independência trouxe às novas nações graves problemas; o mais
característico e um dos mais atuantes consiste no divórcio total existente entre
instituições políticas calcadas sôbre as européias e uma realidade social
nitidamente primitiva. Em troca, as possibilidades econômicas do continente
africano (o que não exclui a existência de Estados deserdados, como a
Somália), são prometedoras, e podem contribuir decisivamente para o
desenvolvimento e progresso da África.
LOCUTOR (OFF) ― Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, eram
independentes apenas a Libéria e o Egito. Em fins de 1959, havia nove países:
Libéria, Egito, Sudão, Marrocos, Tunísia, Líbia, Etiópia, Gana e Guiné. O ano
de 1960 presenciou a formação de Estados independentes na Nigéria, Congo,
Togolândia Francesa, Camerum Francês e a Somália, com importantes

progressos no sentido de independência política para Tanganica e Serra Leoa.
Entre as áreas subdesenvolvidas, a América Latina e a África têm maiores
reservas de metal por capita do que os EUA ou a Europa. Em cada uma dessas
áreas subdesenvolvidas, as reservas de minério de ferro são suficientes para
manter uma indústria de ferro e aço pelo menos tão grande como a de qualquer
país industrializado. A África, portanto, tem o maior potencial de reservas de
minério de ferro do mundo, e as maiores reservas per capita.
CORTE
P. A. de THERESA

SLIDE positivo 22

THERESA ― Sabe-se que a África, com mais de 200 milhões de habitantes,
atravessa sua era de petróleo, e onde êste desponta, todos os apetites a êle se
dirigem. O Saara é mina cobiçada. Segundo advertiu Adolfo Justo Bezerra de
Menezes, já desponta "nos bastidores diplomáticos das grandes potências a
idéia do direito que os fortes devem ter à internacionalização dos desertos."
Idéia parcial, conclui o autor, pois que a Austrália não permitiria jamais a
internacionalização de suas tundras. Concluindo, disse Bezerra de Menezes:
"tudo que fôr feito em prol do africanismo, tudo o que se conseguir para
apressar os movimentos de independência ou obstruir a marcha do
colonialismo econômico, provenha da Europa, dos EUA ou União Soviética,
será de vital interêsse para os países, latino-americanos, grandes e
subdesenvolvidos, máxime para o Brasil, o qual. se bem que não possua
desertos de areias, os possui imensos, de água e de floresta, na Amazônia e em
Mato Grosso. É sem dúvida alguma, de importância para o Brasil, a situação
do mundo, não apenas africano, mas também asiático. Urge traçarmos uma
política para aquêles mercados.
A África possui, entre outros produtos tropicais, cacau e café, que também
plantamos. Nossa exportação para a África ainda é pequena, mesmo para a
União Sul Africana, um dos principais mercados da indústria têxtil brasileira.

CORTE
P. A. de THERESA
SLIDE positivo 23

THERESA Falando sôbre o continente africano, não poderíamos esquecer de
reverenciar a grande figura de Albert Schweitzer que, servindo a seu próximo
na pessoa de seus irmãos da África, deixou um exemplo inolvidável de
altruísmo e abnegação.

CORTE
P. A. de THERESA

THERESA ― (apresenta o sr. Broderick Sheridan, da Embaixada Britânica em
Brasília).
CÂMERA NO ENTREVISTADO e na ENTREVISTADORA, ALTERNADAMENTE

1 ― Qual a posição da Grã-Bretanha com relação às novas nações da África?
2 ― Acha que o continente africano tem uma contribuição a dar à humanidade atual?
3 ― Já estêve na África? Onde? Por quanto tempo? A serviço do corpo diplomático?
O que mais apreciava?
4 ― Foi necessário, para os africanos, o contacto com o europeu?
5 ― Um autor contemporâneo diz que são grandes as dificuldades do clima e relêvo na
África, mas que o maior responsável pela situação africana é o Homem. Outro autor
afirma que é impossível criar uma civilização num continente como a África. Na sua
opinião, quem está certo?
6 ― (caso haja tempo) O sr. esteve recentemente em Bananal. Achou a paisagem
semelhante à encontrada em alguns lugares da África?
(agradecer a presença do entrevistado).
CORTE
P. A. de ESTUDANTE
THERESA ― (OFF) ― (apresenta a estudante de Jornalismo, Maria Auxiliadora
Moreira).
CÂMERA ALTERNANDO, ORA NA ESTUDANTE ORA EM THERESA
1 ― Em diversas ocasiões, até mesmo recentemente, e em muitos pontos da África, as
populações negras cometeram atrocidades contra os brancos. Qual o motivo, em sua
opinião? Você acha que os africanos são naturalmente selvagens, maus, ou sua atitude
foi conseqüência de injustiças, enfim, uma reação, um gesto de revolta?
2 ― Na África, para cada 6 milhões de africanos, há apenas 1 universitário. Sendo
uma jovem universitária, como você encara êsse problema educacional?
3 ― Na União Sul-Africana, a segregação racial que resultados trouxe?
(THERESA agradece a presença da môça).
CORTE
P. P. de THERESA
THERESA ― (encerra o programa).
CÂMERA EM CARTAZES do encerramento
ÁUDIO ― lado 2, faixa 10, long-play...
VIII
O MUSEU E A CIDADE
1 Apresentação do programa
ÁUDIO ― prefixo do programa

CÂMERA: cartazes do programa
2 ― Áudio: Neyde Alexander toca piano ― BG
CÂMERA: em Theresa que diz algumas palavras e, depois, se dirige ao piano, onde
está Neyde Alexander.
3 ― ENTREVISTA ―
ÁUDIO: não
CÂMERA: ora em Thereza ora em Neyde Alexander
SÉRGIO
4 ― DEPOIS que THERESA pede a NEYDE que toque uma música...
ÁUDIO: Neyde toca piano
CÂMERA: em Neyde
5 ― CÂMERA em Theresa "Para que servem êstes instrumentos indígenas?"
CÂMERA nos instrumentos e, depois, em NEYDE, que responde.
6 ― CÂMERA em Theresa "Quanto à arte popular, o que trouxe você para o nosso programa?"
CÂMERA ora em NEYDE, ora nos objetos de cestaria.
7 ― CÂMERA em Theresa "E esta cerâmica? Onde a conseguiu? Quem são os escultores populares
que as fizeram? Como conseguiu êste santo?
CÂMERA alternando ― ora em Theresa e Neyde, ora nos objetos.
8 ― CÂMERA em Theresa ― que encerra o programa
9 ― ÁUDIO ― prefixo do programa
CÂMERA ― em cartazes do programa

6
A SONOPLASTIA

Televisão não é apenas imagem. O som complementa ou destaca a imagem, tornando-a mais atraente
e eficiente, acrescentando-lhe interêsse.
COMO ATUA E INFLUENCIA O OPERADOR DE ÁUDIO
O operador de áudio e os seus auxiliares são os responsáveis pelo som da transmissão de TV. Os
operadores de "boom" comunicam-se com o operador de áudio pelo sistema de inter-comunicação,
recebendo as instruções necessárias para a colocação dos microfones. A mesa de áudio consiste muito
simplesmente em um consolete de rádio, com idêntico processo de operação. Utilizá-la nada tem de
difícil. Contudo, se o produtor ou o sonoplasta deixou tôda a responsabilidade de escolha e execução
nas mãos do operador de áudio, o trabalho aumenta e requer muita habilidade e compreensão dos
objetivos da transmissão.
Para que possa saber quando abrir cada microfone e combinar o som com a imagem, o operador de
áudio precisa de um monitor de vídeo. Êste, será colocado na sala de contrôle de áudio, quando
separada da produção, ou na posição do áudio na sala de contrôle geral, se o monitor do diretor
(monitor do programa) não fica visível para o operador de áudio.
Obedecendo à orientação do "script" ou escolhendo as passagens, fundo sonoro, temas e efeitos
especiais, o bom operador de áudio valoriza qualquer transmissão.
MICROFONES
A ligação do quadro técnico de uma produção de TV com o diretor ou pessoal da sala de contrôle é
feita com o equipamento sonoro, que compreende microfones e fones de ouvido com microfones de
retrocomunicações.
Por outro lado, a produção de TV utiliza 4 tipos básicos de microfones, classificados de acôrdo com o
seu uso: microfone de mesa; microfone "boom"; microfone de lapela, ou pescoço ou de mão;
microfone de pedestal. Dentro dêsses tipos básicos, encontramos uma grande variedade de
microfones, com modelos os mais diversos.
Empregamos os microfones de mesa: quando a mensagem não exige movimentação dos
comunicadores; quando a cena não se situa em plano ilusório. Dai ser comum a sua utilização em
noticiários, entrevistas, debates, comentários e comunicações.
O "boom" constitui um microfone útil para qualquer programa. Compõe-se de um pedestal rolante e
uma haste com o microfone na ponta, para regulagem de distância e altura. Torna-se indispensável
nas produções em que a origem do som é prejudicial ou inaceitável nas representações, por exemplo,
onde precisa haver uma atmosfera de realidade, embora ilusória. O operador maneja o "boom" de
modo que permaneça suspenso diretamente acima do executante, mas fora do alcance da câmera. No
Brasil, o "boom" mais comum é do tipo "stand".
Para as cenas que exigem grande movimentação do executante, aconselha-se o uso de microfones de
lapela, ou pescoço, ou de mão, dotados de extenso fio. Rodeando o pescoço do apresentador, o
microfone de lapela permite a sua locomoção por todo o estúdio e até mesmo uma incursão ao
auditório.
O microfone de pedestal, fixo na frente do animador ou cantor, é raramente empregado pela televisão
dos Estados Unidos e da Europa, que prefere o "boom" ou microfones escamoteados, distribuídos
tecnicamente pelo local onde se desenvolverá a ação.
COMO ATUA E INFLUENCIA O OPERADOR DO "BOOM"

Munido de um fone, o operador de "boom" ouve, por um dos ouvidos, o som do programa e, pelo
outro, recebe as instruções do diretor de TV, através da linha de comunicação interna. Quando o
operador de áudio deseja alcançar o homem do "boom", com sinais ou ordens, aperta um comutador
que permite que a sua voz seja ouvida acima da voz do diretor, no segundo fone.
Nos programas sem roteiro, o operador precisa estar duplamente atento, para colocar o "boom"
ràpidamente, na posição desejada, mudando-o para outras pessoas com o cuidado de não perder as
últimas falas ou as primeiras palavras do entrevistado seguinte.
Acompanhando o "script", saberá com antecedência quais serão os movimentos a executar, de acôrdo
com a orientação do produtor.
De qualquer modo, sua ação deverá se coordenar com o trabalho dos câmeras, evitando atrapalhá-los
e colocando o microfone fora da tomada,
O VALOR DA MÚSICA NA TV
Ensina Péricles Leal que a "Música. arte maior, em TV ocupa um lugar subsidiário. Deve ser o
complemento, o comentário. Serve para sublinhar uma frase. comentar um estado de espírito, reforçar
o impacto de um Detalhe ou de um Grande Plano, contribuir para estabelecer um clima que se deseja
para uma cena romântica, trágica ou cômica. Seu emprêgo, funcional e inteligente, valorizará muito
seu Roteiro. Não obstante, devemos ter a preocupação de não sobrecarregar um Roteiro de
comentários ou passagens musicais, sob pena de conseguirmos justamente o inverso do que nos
propomos: ao invés de completar o que desejamos mostrar, desviar a atenção do telespectador.
Assim, a música deve estar onipresente. Deve se fazer sentir, mas não se sobrepor à imagem.
Funciona como um influenciador subjetivo, já que a parte objetiva é o que se vê e não o que se ouve".
Em outro capitulo, o autor de "Iniciação à Televisão" fala da música "não mais como elemento
subsidiário, de apoio da imagem, mas como forma de expressão própria, isto é, a música como
programa." (Ver, no capitulo 4, a produção de musicais).
Estão neste caso os musicais, desde os espetáculos populares aos concertos clássicos. Em tais
programas,a música se enriquece com a imagem, reforçando a sua atração sôbre o telespectador.
Através da música-tema, o produtor comunica musicalmente o ambiente da história ou do programa,
transmitindo dinamismo, ternura, violência, amor, indecisão em separado ou combinando os
sentimentos, que serão expressos pelos diversos trechos musicais. Assim, a idéia que vai se tornar
realidade como imagem e som de TV, requer geralmente música original, composta especialmente
para ela; não só porque a música será mais autêntica, mas porque estará livre de outras associações
que pudesse despertar, devido a utilizações anteriores. Quando a música não é original, recorre-se a
discos, gravações ou composições já conhecidas, sem esquecer o problema dos direitos autorais. O
tema musical da história, logo no filme ou "slides" de apresentação, age sôbre o telespectador como
elemento de preparação psicológica.
Para indicar a personalidade de alguém, usa-se o chamado tema de personagem, que vai definir
musicalmente o seu espírito; a escolha se fará, não só da melodia ou da letra, como dos instrumentos
musicais. A suavidade de uma personagem será destacada com o emprêgo de harpas, violinos ou uma
"Berceuse" de Chopin; cenas bucólicas requerem flauta e oboé; metais acentuam atos violentos;
instrumentos de percussão indicam o mistério, preparam um desenlace inesperado; o tema de
personagem sombrio emprega cellos, enquanto saxofones são utilizados para indicar a sensualidade e
trompas sublinham a figura de guerreiros.
Sôbre o acorde, escreveu o produtor e realizador de TV Péricles Leal: "...é a ênfase de uma frase sem
que o ator precise necessàriamente tornar-se enfático: é o sublinhamento de um detalhe de

importância; é a complementação de um Grande Plano de expressão sem que o ator precise,
necessàriamente, transmitir aquilo que sente. Recurso largamente usado, deve ser manipulado com
sabedoria. Nunca em demasia. Mas pronto a ser empregado tôda vez que se quer ter a certeza de
provocar o impacto. Já se disse que o acorde nasceu para esconder a deficiência de um mau ator.
Exemplo: necessita-se que um personagem, ao entrar em casa, se depare com um ente querido
assassinado. Para se conseguir a medida da dor e da surprêsa do personagem, bastará que, no instante
exato do impacto, quando sua vista cair sôbre o corpo inanimado, um terrível acorde sôe no áudio.
Mesmo com um rosto inexpressivo, a sugestão da música atingirá o telespectador em seus nervos,
abalando-o fisicamente e, por um segundo, tirando sua capacidade critica de exame. A imagem do
corpo inanimado terá feito o resto."
Enquanto todo acorde é breve, o comentário precisa ser mais demorado, para cumprir a sua finalidade
de sublinhar a ação, complementando o acorde.
A passagem indica transição de uma cena para outra; usada no final de uma seqüência, serve para
sublinhar a cena que se viu, armando uma ponte para a cena seguinte. Para o deslocamento do pessoal
e cenário, movimentando-se no estúdio, na passagem de uma seqüência para outra, desligam-se os
microfones e a passagem musical cobre os ruídos.
Caberá ao produtor ou ao sonoplasta decidir se o encerramento utilizará o tema do programa, prefixo,
tema do personagem ou uma combinação dos temas dos diversos personagens, caso não venha a ser
uma melodia original.
REQUISITOS PARA UMA BOA SONOPLASTIA
Sensibilidade, bom gôsto, conhecimentos artísticos e técnicos fazem uma boa sonoplastia. Em
"Antônio Maria" e "Nino, o Italianinho" (novelas de Geraldo Vietri, muito bem feitas em matéria de
técnica de TV), a espetacular sonoplastia de Salatiel Coelho substitui adequadamente diálogos
inteiros. A seleção de músicas é variada, cuidadosa e atraente.
A prática vai indicando o que fazer e o que deve ser evitado. O conhecimento de acêrvo da discoteca,
no que se refere às músicas clássicas e populares, às gravações de ruídos, características e temas
especiais, possibilita uma melhor escolha da parte musical de um programa. Quando o roteiro já traz
as indicações do áudio, é preciso segui-lo com a máxima atenção. Se a melodia solicitada pelo
produtor não fôr encontrada, cabe ao sonoplasta substituí-la por outra que atenda aos mesmos
objetivos. Se o "script" aguarda as sugestões do sonoplasta, êste o lerá com atenção, procurando
apreender o espírito da produção, sua finalidade, sua ambientação. Depois, escreverá, à direita, as
indicações necessárias, pois nada deverá ficar para a última hora ou a critério do operador de som,
quando êste não fôr o próprio sonoplasta. Em alguns casos, é aconselhável se recorrer à junção de
duas músicas diferentes, feita em montagem. Todo roteiro, inclusive o que já traz a orientação do
produtor, representa um campo enorme para o trabalho de criação sonora. O sonoplasta, colaborando
de perto com o produtor, pode, muitas vêzes, sugerir modificações no "script". Se estas valorizarem o
programa, o bom produtor as acatará com a máxima boa vontade.
As indicações de áudio mais comuns são: CARACTERÍSTICA, BG, SOBE, DISSOLVE,
SUSTENTA, PASSAGEM, ENTRA MANSAMENTE, ENTRA COM INTENSIDADE.
Indique a velocidade do efeito: AUMENTE O VOLUME GRADUALMENTE, PARE A MÚSICA
ABRUPTAMENTE, INTRODUZA O TEMA DA HISTÓRIA SUAVEMENTE, MUITO
DEVAGAR, REDUZA O VOLUME RÀPIDAMENTE, VIBRAÇÃO SÚBITA DE MUSICA.
Explique e descreva todos os efeitos musicais e sonoros, se não apresentar materiais sonoros
específicos. Indique claramente a fonte do som: disco, tape, gravação em fita comum, som de estúdio,

etc. Não se esqueça de incluir tôdas as instruções ao longo das linhas que são para serem transmitidas.
Enquanto as palavras que serão ditas devem ser escritas em letras minúsculas, usamos letras
maiúsculas para todos os elementos sonoros. Adicione um guia de pronúncia, entre parêntesis,
imediatamente a seguir do vocábulo difícil de pronunciar ou pouco conhecido ou de língua
estrangeira. Lembre-se de indicar antes da fala, em letras maiúsculas, o nome da pessoa que vai dizer
o texto.
Quando apresentar dificuldade a produção ao vivo de efeitos sonoros e efeitos eletrônicos especiais
ou de múltiplas vozes, aconselha-se a utilização de gravações. As fitas preparadas num gravador
pessoal serão aceitáveis apenas em circunstâncias especiais, como na gravação original de um
material que não podia ser obtido de outra maneira. Mesmo em tais casos, costuma-se transformar a
gravação caseira em gravação profissional, corrigindo-se os defeitos e as interferências indesejáveis.
Se a gravação tiver de ser transmitida inúmeras vêzes, as cópias asseguram a qualidade da
transmissão, evitando o desgaste e redução de qualidade.
Para os comunicados de identificação da emissora (ID), de 10 segundos, corte o áudio exatamente em
7 segundos. Conceda 18 segundos para uma comunicação de 20 segundos, e 58 segundos para
comunicações de um minuto.
Uma boa reprodução técnica dos materiais gravados que o entrevistado trouxe para determinado
programa, ou o conferencista, ou o repórter, garantirá o êxito da apresentação, contribuindo para
movimentar o programa.
A sonoplastia depende muito, também, da colocação do monitor de áudio. Regentes de orquestra, os
responsáveis por efeitos especiais e executantes podem precisar seguir a parte sonora de um
programa, através do monitor colocado no estúdio. Na sala do Telecine, comumente isolada do
estúdio e do contrôle geral, um monitor de áudio auxilia a projeção.
A DISCOTECA DE UMA ESTAÇÃO DE TV
Na discoteca de uma estação de TV encontraremos gravações e discos os mais diversos, não somente
de música clássica e popular, como de efeitos sonoros, discursos, comunicações e comerciais. De
nada adianta, porém, um grande acervo que não está devidamente catalogado, para facilitar a procura
de qualquer gravação. Nenhum produtor pode saber de cor todos os discos (e os seus respectivos
lugares), se não dispõe de uma indicação precisa. Dai a necessidade de uma catalogação bem feita e
de cada gravação trazer uma identificação, mesmo que seja simples. Por exemplo: RU 1287 (Rádio
Universitária, disco nº 1287).
A arrumação do acervo poderá comportar poucas divisões, de acôrdo com o tipo da gravação
(comercial, faixa de ruídos, música erudita, música popular, etc.). O mais importante, contudo, é a
organização das pastas de arquivo. O fichário tem de ser elucidativo. Embora cada programação
implique em necessidades especificas, propomos a preparação de pastas ou fichários com os
seguintes títulos: música popular, música clássica, comerciais, comunicações, efeitos sonoros,
orquestras, regentes, intérpretes, compositores, gravadoras, trilha sonora de filmes, folclore,
características, etc. Para facilitar ainda mais, haverá fichários segundo o ritmo ou o gênero musical
(samba, bolero, sonata, prelúdio, etc.), bem como por titulo de gravação e assunto (Dia das Mães,
Sete de Setembro, Natal, Semana Santa, Ternura, Saudade, Amor Infeliz, Praia, etc.).
Se os roteiros de programas musicais não ficarem guardados no arquivo geral da emissora, deverão
ser arquivados na discoteca, proporcionando a consulta ulterior. Lembramos ainda que não estarão
catalogados apenas o disco ou a gravação total, mas as faixas também.
Incluir-se-ão nas fichas, observações tais como: disco com defeito, gravação original, única gravação

mundial, usar apenas em casos especiais, etc.
O principio a ser seguido é proporcionar uma informação precisa do que é a gravação e onde está,
para que possa ser encontrada e utilizada sem perda de tempo.
EFEITOS ESPECIAIS
Os efeitos sonoros especiais enriquecem a sonoplastia de um programa, brotando das necessidades da
produção e do espírito criativo do profissional consciente de sua responsabilidade. No ato de
realização, um monitor de vídeo auxiliará o homem encarregado dos efeitos de som, nas
coordenações com a ação.
Como exemplo, citaremos apenas duas experiências nesse campo. Karl Weger trabalhou e construiu
um caleidoscópio à frente de um osciloscópio (instrumento que, alimentado por um sinal de áudio,
transforma as vibrações sonoras em uma onda visível e sinuosa). A câmera, olhando através do
caleidoscópio de Weger, focalizou uma parte da onda sinuosa, multiplicada dentro de uma roseta. A
linha de áudio foi ligada ao osciloscópio, fazendo com que a linha em movimento sincronizasse
perfeitamente com a música (passando a ser música em forma visual).
Ao ser entrevistado Bill Offenhouser, sôbre o seu nôvo método de contrôle de mosquitos, êle
descreveu como a fêmea era capturada, bem como fêz observações sôbre o seu ruído matutino.
Depois, discorreu sôbre a maneira como o canto matinal do mosquito foi amplificado e reproduzido
num amplificador, colocado em um pântano infestado de mosquitos, servindo para atrair os machos
há milhas de distância. Quando os insetos se aproximavam da fonte de som, eram sugados por um
crematório, desaparecendo. Para animar essa explicação, fêz-se um mosquito dotado de articulação,
que podia bater suas asas, com acompanhamento de efeitos de som apropriado.
O ato de quebrar uma janela, cenas de bombardeio ou de troca de tiros, e muitas outras exigências de
um roteiro, pressupõem o som como elemento imprescindível à imagem transmitida.
SUGESTÕES DE SONOPLASTIA
Para encerrar êste capitulo, daremos algumas sugestões de sonoplastia, apresentando exemplos
práticos, ilustrativos.
O objetivo de nossas sugestões é oferecer um ponto de partida, uma orientação que permita uma
sonoplastia original. Uma pequena ilustração já foi lançada por nós no capitulo 5 (ver: Diversos
Exemplos de Roteiros para a TV).
― Para a série de programas "Mundo, Mundo, Vasto Mundo...", que abordaria os mais diversos
assuntos ("Tão diversos quanto o mundo, são os assuntos focalizados neste programa"), escolhemos
para característica "Around The World" ― tema musical do filme "A Volta ao Mundo em Oitenta
Dias". Discorrendo sôbre uma exposição de arte pré-colombiana no Museu de Brooklin, usamos
como passagem a "Dança Ritual do Fogo", de De Falla. Na parte em que o texto se referia à arte do
Peru, colocamos passagens com músicas dos Incas, interpretadas por um conjunto folclórico peruano.
Para a leitura de dois poemas de Maria Lúcia Félix, apenas aconselhamos: passagem suave. Quando
os países africanos eram o assunto do dia, recorríamos a temas originais da África, aproveitando,
inclusive, trechos da "Missa Luba", para passagem ou BG. Os comentários sôbre o indígena brasileiro
tiveram como fundo sonoro a "Dança Selvagem e Guerreira", trecho de "A Floresta do Amazonas",
de Villa-Lobos, além de passagens como "Excitação entre os índios", também de "A Floresta do
Amazonas".
Para a sonoplastia de um programa inteiramente dedicado à literatura infantil, utilizamos cantigas de
roda e canções de ninar. No roteiro, sugerimos que o poema "Leilão de Jardim", de Cecília Meireles

(do livro "Ou Isto ou Aquilo") fôsse lido por uma locutora de voz bem suave, procurando imitar a de
uma garôta. Músicas românticas como "Ebb Tide" foram escolhidas como BG para a apresentação de
uma pesquisa sôbre o sono e os sonhos.
― Enquanto eram apresentados, em um quadro-negro, os resultados da Campanha da Fraternidade,
com a contribuição financeira de cada paróquia, o fundo sonoro era a música de Geraldo Vandré ―
"Fica Mal com Deus", que diz, entre outras coisas: "Fica mal comigo quem não sabe dar/Fica mal
com Deus quem não sabe amar".
― Psicólogos e psiquiatras, reunidos em mesa-redonda, discorriam sôbre a vida e os problemas de
amor. O programa terminou, porém, com a apresentação da música "Consolação", de Baden Powell e
Vinicius de Morais, que encerra uma filosofia de aceitação dos bons e maus momentos da existência.
― Quando a ambientação exigir uma sonoplastia com músicas que evoquem uma atmosfera oriental,
talvez sirvam passagens com "Scheherazade", de RimskyKorsakoff (Opus 35, 20 e 3° movimentos);
"Num Mercado Persa" e "No Jardim de um Templo Chinês", de Ketelbey.
― Na "Abertura 1812" de Tchaikovsky, encontramos tiros de canhão; na composição de Ketelbey,
"Sinos Através dos Campos", a paisagem bucólica acentua-se logo de inicio, com o repicar dos sinos.
― Para uma reportagem turística, que focalize as praias do Brasil, uma das músicas escolhidas poderá
ser "La Mer", que o público fàcilmente identifica, e transmite uma sensação de paz e harmonia,
suavemente experimentada.
― O filme de apresentação para um programa dedicado aos motoristas (noticias sôbre modificações
no trânsito da cidade, conselhos aos que dirigem, comunicações das autoridades, etc.) poderá ter uma
trilha sonora que inclua os ruídos característicos do trânsito: barulho do motor funcionando, buzinas e
freios, entre outros. Contudo, se o apresentador vai falar, em tom de gozação, do regulamento do
passageiro "carona" (Elogiar o carro, por pior que seja, e o motorista, mesmo quando fôr "barbeiro".
Ir aonde fôr, sem reclamar, nem perguntar se demora. Carregar os embrulhos de quem lhe dá
"carona", etc.), cabe uma melodia alegre e ligeira, em BG.
― A sonoplastia de uma aula de História cujo assunto é a colonização portuguêsa deve ser feita com
músicas de Portugal.
― Para quando houver necessidade, de acôrdo com o roteiro do programa, de músicas suaves,
delicadas, indicamos:
"Berceuse" de Brahms; "O Cisne", de Saint-Saens; "Sonho de Amor", de Liszt; "Catarina" ― dança
folclórica da Ucrânia; "Polianka", dança infantil do folclore da Rússia; "No Jardim de um Mosteiro" e
"O Santuário do Coração", de Ketelbey; "Jesus, Alegria dos Homens", de Bach; os Prelúdios de
Chopin ("Se as lágrimas soassem, soariam como os prelúdios de Chopin"); "Concêrto em Ré Menor",
de Vivaldi; "Meu Coração se Abre à Tua Voz", de Saint-Saens além de músicas de compositores
populares modernos.
― A música e a letra do "Pequeno Concêrto que Virou Canção", de Geraldo Vandré, serviria muito
bem para o encerramento da adaptação para a TV do romance de Garibaldino de Andrade, "O
Homem e a Solidão". ("Não, não há porque mentir ou esconder / a dor que foi maior do que é capaz
meu coração. / Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. / Não vale arrepender de amor
quem nunca soube amar. / Ah, eu vou voltar pra mim, / seguir sozinho assim, / até me consumir ou
consumir tôda essa dor, / até sentir de nôvo o coração capaz de amor".).
― Conjuntos de jovens disputavam um concurso na TV-Brasília, Canal-6. Para a apresentação da
música "The Yellow Submarine", dos Beatles, o produtor do programa, Ivaldo de Oliveira, mandou

gravar o apito do submarino da série "Aventura Submarina". Quando o conjunto estava tocando o seu
número, ouvia-se também o apito gravado, que deu um toque original à apresentação.
― O cultivador de rosas está mostrando aos telespectadores as suas espécies favoritas. Enquanto a
câmera passeia, detendo-se em cada flor, ouve-se "Rose Marie" (Harbech-Hammorstein-Frimi) ou
música coral bem suave.
― Para uma representação campestre, a seleção de sonoplastia poderá incluir números musicais
como:
― "Minha toada" e "Estrada do Sol", de Dolores Duran.
Os espetáculos musicais podem ter um tema geral para cada apresentação. A titulo de exemplo,
vejamos um roteiro para o apresentador de um musical abordando o assunto fidelidade.
ÁUDIO ― "O CISNE" DE SAINT-SAENS EM BG
APRESENTADOR ― Muitas pessoas passam a vida inteira sem compreender uma verdade simples
― a fidelidade é condição do amor. Constitui uma tolice discutir tanto para saber por que os homens
e as mulheres são fiéis ― a razão é: falta de amor. Aquêle que ama já fêz a sua escolha livre. No
momento em que essa escolha não mais o satisfizer, isto significa que êle cessou de amar a pessoa
anteriormente escolhida. Nas óperas "Carmem" de Bizet e "Madame Butterfly" de Puccini, vemos as
conseqüências trágicas e desesperadoras da infidelidade. Em nossa vida cotidiana, os exemplos se
sucedem, de fidelidade e infidelidade ― embora só dê noticia esta última. O escritor Erich Fromm,
em seu livro "A Arte de Amar", discorre a respeito da maturidade necessária ao amor, exatamente
porque o amor exige fidelidade.
ÁUDIO ― SOBE, SUSTENTA E VAI DISSOLVENDO.
No repertório de cantores populares, de vários países, incluem-se músicas que são autênticos hinos de
fidelidade ao amor. Richard Anthony....vem interpretar para nós "Aprês toi", cuja letra afirma: "não
haverá jamais para mim senão um único amor."
Um dos grandes sucessos de Johnny Mathis, famoso cantor negro dos Estados Unidos, é a música
"Twelfth of Never". Apresentaremos, a seguir, o vídeo-tape do "show" de Johnny Mathis no Teatro
República, onde êle interpretou "Twelfth of Never". Nos versos desta balada, há uma promessa de
amar a eleita do coração para sempre, até que as flôres percam o dom de florescer e perfumar, até que
os poetas percam a noção de ritmo.
Saint-Exupéry escreveu: "A escolha de uma rosa significa uma recusa a tôdas as outras flôres".
Ouçamos Richard Anthony cantar: "ela então verá o quanto eu lhe tenho sido fiel", ao interpretar
"Ritmo da Chuva".
De acôrdo com Saint-Exupéry, autor de "O Pequeno Príncipe", "A fidelidade é uma pessoa ser fiel a
si própria". Se os escritores, poetas, filósofos e cantores tecem louvores e cantam a fidelidade, os que
descrêem do homem precisam acreditar: a fidelidade existe. Finalizando o programa de hoje,
dedicado à grandeza do amor fiel, ouviremos com Tito Madi a composição de Carlos Lyra e Vinicius
de Moraes ― "Minha Namorada", da qual destacamos o verso: "Os seus olhos têm que ser só dos
meus olhos".
― Os telespectadores estão recebendo uma explicação sôbre a côr azul do céu. Em BG, ouve-se
"Rhapsody in Blue" ― parte 2 ― de George Gershwin.
― Suponhamos que a estação de TV apresenta semanalmente um programa de Psicologia com Ofélia

Boisson Cardoso. Para o filme de abertura e encerramento, foi escolhida a leitura de um trecho
destacando a importância do amor e a música "Sonho de Amor" de Liszt.
"Tenho vivido em contato persistente com a alma de criaturas de todos os níveis de evolução,
oriundas das mais diversas camadas sociais, felizes e infelizes. Essa experiência me tem afirmado,
sempre, que o amor existe nelas, embora muitas vêzes recalcado; e que tôdas, sem exceção,
desejariam ardentemente amar e ser amadas. Encontrei muitas em cuja mente êsse sentimento estava
soterrado, como outrora as ruínas de Herculano e Pompéia, na Itália; jamais totalmente destruído. Os
homens dêste século são sedentos de amor; querem ser compreendidos e lutam desesperadamente por
destruir as muralhas de que se cercaram, num movimento defensivo, porque temiam a cruel
hostilidade da civilização. "
― Um desenho animado sôbre o castor, requer músicas saltitantes e alegres, de acôrdo com o texto
lido pelo locutor na cabina:
"Se o castor freqüentasse a Universidade, terminaria por se formar em Engenharia, tão hábil é a sua
maneira de construir sua casa.
(PASSAGEM COM MÚSICA ALEGRE, SALTITANTE) ― Começa por escolher o lugar em que
instalará seu dique, e coloca, no leito do rio, pedras e paus para sustentá-lo em posição vertical, até
que sua altura lhe permita instalar-se cômodamente sôbre ela. Ocupa-se com presteza das reparações
que, se não fôssem efetuadas, poderiam conduzir a destruição de tôda a sua obra. Êste exemplo não é
isolado. O castor constrói ainda canais que chegam a atingir cento e oitenta metros de comprimento,
que utiliza para atravessar de uma margem para outra do rio. Na margem, constrói seus esconderijos
cavando na terra até um nível superior ao da água; quando esta cresce e inunda o poço, o castor cava
mais alto até superar o nível inundado e reforça seu teto com lôdo e paus; se o rio cresce uma vez
mais, utiliza o material acumulado no teto para construir uma habitação rudimentar; continua
empregando a velha entrada inundada, mas constrói outras, por onde introduz, sem deixar que seja
atingida pela água, lenha para o inverno. (REPETE A PASSAGEM ANTERIOR ― SOBE,
SUSTENTA E DISSOLVE) "O piso da cova está a quinze centímetros sôbre o nível da água, e no
interior, cada animalzinho tem a sua própria cama, de fibra de madeira ou de forragens. Uma abertura
na parte superior permite manter as paredes ventiladas; e no inverno, o calor dos castores torna a
habitação tão aquecida que a fumaça sai através dela, evidenciando a vida confortável de seus donos".
(PASSAGEM PARA MUDANÇA DE ASSUNTO, PARA INTRODUZIR O SEGUNDO
DESENHO ANIMADO)
― Num programa de caráter internacional, músicas como "Aquarela do Brasil" anunciam bem a
contribuição brasileira para determinado projeto, ou a vez de nosso pais.
― Para temas religiosos, use música sacra de preferência, solo de órgão, repicar de sinos. Eis algumas
sugestões: "Jesus, Alegria dos Homens", "Nós todos Cremos em um só Deus", "Ardentemente eu
aspiro a um fim feliz", "Rejubilai-vos, Cristãos Amados", "O Filho de Deus Chegou", coral final da
"Paixão Segundo São João", Sinfonia da Cantata nº 29 "Nós Vos agradecemos, Deus", "Do Fundo de
Minha Desgraça, Venho a Vós, Senhor", "Tende Piedade de Mim, oh Senhor Deus". (Tôdas
composições de Bach); a "Missa do Natal Tcheco", de Jan Jakub Ryba; "Ave Maria" de Charles
Gounod; composições sacras do Padre José Mauricio, etc.
― O bom sonoplasta não se intimidará ante as óperas. Procurará ouvi-las e escolher os trechos mais
bonitos e acessíveis ao público, utilizando-os com bom gôsto e propriedade. Para citar apenas alguns:
"Um Bel Di" (de "Madame Butterfly", de Puccini); Valsa de "Fausto" ― Gounod; "Barcarola", de
"Os Contos de Hoffmann" ― de Offenbach; "Che Gelida Manina" (de "A Boêmia" ― Puccini); tema
de abertura de "Romeu e Julieta", de Tchaikowsky; temas de "La Traviata", de Verdi; "Intermezzo"
(de "Cavalleria Rusticana" ― Mascagni); "Seguidilla" e Prelúdio do Ato III (de "Carmem" ― Bizet);

"Swing Quartet" (de "Rigoletto" Verdi).
― As "Arias dos Reais Bailes de Máscaras", de John Dadson, são alegres e graciosas. O "Concêrto
em Lá Maior" para Cordas e Cêmbalo, de Antonio Vivaldi, é suavemente alegre, enquanto a
delicadeza caracteriza "Clair de Lune", de Debussy. A abertura de "A Noite no Castelo", de Henrique
Alves de Mesquita, tem uma parte movimentada e graciosa. Quem procura um dedilhado lindo, de
piano, pode recorrer à "Rapsódia Húngara" nº 11, de Liszt. A parte final de "Banjo", de Louis Moreau
Gottschalk, é alegre e graciosa. O hino de Saverio Mercadante, "Exulta, oh Brasil", constitui um
exemplo de tema vibrante.
― Mesmo o público afastado da música clássica sente-se atraído por composições como: "Valsa nº
10 em Si Menor, Opus 69 ― nº 2" ― de Chopin; "Adágio" de "A Bela Adormecida" ― de
Tchaikowsky; "Balada nº 2" de Liszt; a Valsa de "O Lago dos Cisnes", de Tchaikowsky.
A COMUNICAÇÃO PELA SONOPLASTIA
Por ADJAIR SANTOS
SONOPLASTIA é a arte de dar plasticidade ao que se vê (Televisão e Cinema), ou ao que se ouve
(Rádio), através de sons que incluem, desde música a ruídos. Êstes, são também chamados efeitos
sonoros.
Na produção de um programa de rádio ou televisão, seja êste programa variado ou noticioso, cabe ao
sonoplasta a escolha das músicas ou ruídos que o ilustrarão. Da seleção realizada pelo sonoplasta,
surgem:
TEMA PRINCIPAL, SUB TEMA OU TEMA DO ASSUNTO, PASSAGEM OU SEPARAÇÃO
MUSICAL.
TEMA PRINCIPAL ― é a música que identifica o programa; dai ser chamado também de
característica.
SUB TEMA OU TEMA DO ASSUNTO ― é o tema que ilustra somente um determinado assunto a ser
abordado.
PASSAGEM OU SEPARAÇÃO MUSICAL ― é uma pequena faixa musical que serve para separar
assuntos ou para dar continuidade à mesma matéria, funcionando como uma breve pausa musical, ou
para omitir fatos que o produtor julga desnecessário mencionar.
Suponhamos um "script" de Rádio nestes têrmos:
"LOCUTOR ― A Rádio................................apresenta, neste horário,..................................................
TÉCNICA ― TEMA PRINCIPAL (OU CARACTERÍSTICA DO PROGRAMA) FICA EM BG
LOCUTOR ― VARIEDADES, programa que leva, até você, momentos de boa música, noticias e
curiosidades.
TÉCNICA ― SOBE TEMA A 1º PLANO E DISSOLVE
LOCUTOR ― E dentro de VARIEDADES, apresentamos A CONQUISTA DA LUA.
TÉCNICA ― SUB TEMA (OU TEMA DO ASSUNTO)”
Como vêem, o tema principal identifica o programa, ou seja, tôda vez que êste programa

(VARIEDADES) fôr levado ao ar, terá como abertura a mesma música. No caso do sub tema ou tema
do assunto, a música a ser colocada varia de acôrdo com o assunto.
BG é abreviação de BACKGROUND e significa em segundo plano. A música em BG funciona como
cortina musical, enquanto durar o texto que ela está sublinhando, só aumentando de intensidade, até
alcançar o primeiro plano, por solicitação do produtor.
Continuando com o "script" radiofônico:
"LOCUTOR ― Há vários anos, o homem vem tentando conquistar a Lua. Primeiro, tivemos o
lançamento.................................
TÉCNICA ― PASSAGEM (OU SEPARAÇÃO MUSICAL)
LOCUTOR ― Sòmente no ano de 1969 foi possível ao homem conquistar o satélite natural da
Terra."
A PASSAGEM OU SEPARAÇÃO MUSICAL, neste caso, serviu como passagem de tempo. Houve
uma pausa musical, que auxiliou o produtor, em seu roteiro, a passar de uma época antiga para a
época atual, omitindo fatos que êle julgou desnecessário citar. Esta passagem de tempo foi realizada e
compreendida pelo ouvinte graças à interferência da sonoplastia, através do emprêgo de uma pequena
faixa musical.
TEMAS DE SEQUÊNCIAS
Num programa variado, ou mesmo em um noticiário, encontramos, muitas vêzes, diversas
sequências. Exemplificando: CURIOSIDADES ― NOTÍCIAS DO BRASIL ― DO MUNDO DA
MÚSICA, ETC... Para cada um dêstes assuntos, há necessidade de escolher músicas que identifiquem
as sequências. Assim, CURIOSIDADES terá sempre a mesma música, quer se trate de uma
curiosidade da China, Inglaterra ou Alemanha. O mesmo acontecerá com as demais sequências.
O TEMA PRINCIPAL OU CARACTERÍSTICA entra como abertura e encerramento do programa,
salvo quando o produtor solicita do sonoplasta que coloque uma música como abertura e outra para
encerramento.
EFEITOS SONOROS
São gravações de ruídos diversos que servem para ilustrar ambientes ou sugerir algo que aconteceu,
sem que seja necessária a imagem do fato. Se a cena mostra um jardim, o som de pássaros, em
segundo plano, dá maior ilustração ao ambiente. Um grito de pavor e o ruído da freada violenta de um
automóvel, mesmo fora da cena no vídeo, denunciam claramente que alguém foi atropelado. A
confirmação da gravidade ou não do acidente vem através da imagem de um corpo caído, sem que
precisemos apresentar o automóvel.
Todo Departamento de Sonoplastia deve dispor de um jôgo completo de ruídos, para que o sonoplasta
tenha melhores condições para ilustrar os programas que lhe são confiados. Êstes ruídos são vendidos
em coleções contendo 30 efeitos sonoros cada uma. Há efeitos, porém, que são pedidos pelo produtor
e não se encontram em nenhum jôgo de ruídos. Cabe, então, ao sonoplasta, usando de artifícios,
habilidade e capacidade imaginativa, obter o efeito sonoro exigido ou, pelo menos, uma aproximação
do mesmo. Por exemplo: em certa ocasião, um produtor pediu ― "ruído de elevador subindo". O
sonoplasta, em sua coleção, não possuía êste efeito sonoro, mas usou o seguinte artifício: utilizou o
ruído de uma serra automática de cortar madeira, que estava gravado em 78 rotações, e colocou em 33
rotações, do que resultou um efeito sonoro bem semelhante ao ruído de um elevador subindo.

Convém observar, entretanto, que o sonoplasta só emprega efeitos sonoros quando os ruídos
solicitados pelo produtor não podem ser feitos pelo contra-regra.
Contra-Regra é o elemento que fica dentro do estúdio, munido de vários acessórios, com a finalidade
de produzir ruídos. Um jôgo completo de campainhas possibilita ao contra-regra, por exemplo, fazer
ruídos tais como: toque de telefone, campainha de porta, etc...
Cabe também ao contra-regra conseguir todos os adereços solicitados pelo produtor para figurar
dentro do cenário.
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O BOM APRESENTADOR

COMO ATUA E INFLUENCIA
Um apresentador que desempenha a contento as suas funções contribui decisivamente para a
comunicação da TV com o público. Sabe ajudar os entrevistados, assinala as qualidades de um artista,
compensa as falhas que ocorrerem no desenrolar da apresentação. Compreendendo o seu papel,
esforçar-se-á não para destacar a sua pessoa, mas para valorizar o programa.
REQUISITOS
São requisitos básicos: comunicabilidade, capacidade de improvisação, bom nível cultural,
habilidade para lidar com outras pessoas, humildade e tolerância.
Consideremos de bom nível intelectual o apresentador capaz de se expressar com correção gramatical
e introduzir qualquer assunto com propriedade, ainda que obrigado a ser breve por não entender da
matéria. Dotado de tolerância, apresentará imparcialmente pontos de vista diversos dos seus.
Na comunicabilidade, incluímos: simpatia, voz agradável e boa dicção.
COMO FALAR
Quando o seu papel se resumir a ler um texto previamente preparado, cabe-lhe a responsabilidade de
uma leitura que interprete a contento as intenções do produtor, valorizando cada palavra.
Nos casos em que o apresentador tem uma certa liberdade, deverá preocupar-se com o vocabulário
adequado ao tipo de programa e de público, mas que nunca se admite desça ao vulgar, grosseiro ou
obsceno.
Agindo com naturalidade, o apresentador não se preocupará em olhar para as câmeras, pois não é sua
função a focalização adequada ou se empenhar para se mostrar ao público sempre de frente.
A linguagem terá de ser adequada ao meio de comunicação. Para que descrever coisas que só seriam
necessárias no rádio? O público está VENDO! Exige, então, dados que não lhe chegam ao
conhecimento pela simples visão.
COMO SE VESTIR
Na escolha da côr, consideremos o seguinte:
― o branco e o prêto criam problemas quanto à nitidez da imagem;
― o vermelho, dependendo do desgaste do tubo de imagem orthicon, poderá dar a impressão de que a
pessoa não está vestida;
― os estampados fazem parecer gordinha uma jovem elegante;
― linhas horizontais e verticais também são contra indicadas;
― o cinza é uma côr excelente;
― a escolha da côr da roupa deve levar em conta a côr predominante do cenário.
Quanto ao traje ser formal ou informal, depende do tipo de programa. O bom gôsto orientará a
decisão, para que se enquadre nos objetivos da produção.
COMO SE MAQUILAR

Daremos aqui apenas urna sugestão muito genérica, cuja finalidade é lembrar que a maquilagem, na
TV, se torna necessária para destacar os traços físicos de cada pessoa, sem falar nos casos de
caracterização.
Mulher
Pan-Stik ou Pan-Cake 6N
Make-Up

Homem
9N

Talco (pó de arroz)

Transparente

Toque Especial

Sombra de olhos

6 (azul-cinza) ou 22 22 (marrom)
Marrom

COMO TRATAR OS CONVIDADOS
O tratamento deverá ser de modo que a apresentação dos convidados renda o máximo. A delicadeza,
a sensibilidade, qualidades bastante úteis ao apresentador, criarão uma receptividade que facilitará o
seu trabalho.
O QUE DEVE SABER
Além de ter uma cultura geral, o apresentador precisa esforçar-se para saber de cor nomes e dados
básicos, dispensando a consulta às anotações.
Na leitura de textos que devem ser divulgados na integra, impõe-se também a necessidade de
conhecê-los prèviamente, para dar a entonação adequada e pronunciar corretamente os nomes
desconhecidos. Em caso de dúvida a respeito de qualquer palavra, o apresentador responsável
procurará informar-se e aprender pronúncia e têrmos. Ao mesmo tempo, sua conduta terá de se basear
no conhecimento imprescindível das técnicas de TV, com seus recursos e limitações.
AS JÓIAS E SEUS INCONVENIENTES
Jóias brilhantes ofuscam a câmera, pelo que devem ser evitadas. Sabendo desse pormenor, o
apresentador dispensará o uso do prendedor de gravata que não for opaco.
COMO ENTREVISTAR
Prepare as perguntas com antecedência e, no momento da entrevista, procure formulá-las com
naturalidade. Lembre-se de que as questões mais inteligentes e interessantes para o público exigem do
entrevistador o conhecimento de alguns dados básicos a respeito de seu convidado, suas atividades e
idéias. Quando possível, a pergunta poderá incluir, em sua formulação, algumas informações ou
ensinamentos. Por exemplo: ― A filosofia existencialista tem, na França, duas correntes, uma
chefiada por Jean-Paul Sartre, e outra, por Paul Claudel. O Sr. escolheu outro cominho filosófico? Por
que?
Não queira se constituir no centro da atenção, falando mais do que o entrevistado. Ao invés de o
telespectador admirá-lo, sentirá aborrecimento. Se o tempo está se esgotando, procure sintetizar as
perguntas e levar seu convidado a responder sem rodeios, mas nunca recorra à velha fórmula que só
faz perder mais tempo ― “Como tempo é ouro em televisão,....” Não há necessidade de você se
referir ao valor dos minutos. O público já sabe o que é TV, a importância dos segundos, a duração de
cada programa. Aliás, uma maneira de ganhar tempo é eliminar o seguinte procedimento:

Apresentador ― Boa noite, sr. fulano de tal. Pode cumprimentar o público presente.
Convidado ― (diz boa noite e mais algumas palavras que, como sempre, exprimem a satisfação de
participar do espetáculo, etc, etc... enfim, nenhuma novidade para o telespectador.)
No término da entrevista, mais outra pergunta poderia ser feita, se os segundos não fossem
desperdiçados assim:
Apresentador ― Sr. fulano de tal, as câmeras estão à sua disposição, para as suas despedidas.
Convidado ― (fala, fala, fala, repete muita coisa que já foi dita durante a sua entrevista, além de
fórmulas por demais conhecidas)
Aconselhamos iniciar a entrevista de modo direto:
Apresentador ― Boa noite, sr. fulano de tal. O que acha de ....................................?
Obrigado, sr. fulano de tal, pela sua valiosa participação nesse programa.
COMO ORIENTAR A MESA-REDONDA
Ciente de que o objetivo de mesa-redonda é mostrar ao público diversos aspectos de um assunto, o
apresentador zelará para que todos possam exprimir igualmente seus pontos de vista. Com habilidade,
evitará que os elementos com facilidade de expressão tomem a palavra por muito tempo; outrossim,
ajudará os mais tímidos na apresentação de sua opinião, recorrendo, inclusive, a perguntas
complementares. Servirá como mediador nas discussões mais acaloradas, impedindo os excessos.
Quando um dos convidados, em sua exposição, usar um vocabulário técnico ou se expressar de
maneira confusa, pedirá explicações, colocando-se no lugar da maioria dos telespectadores.
Fazendo-se necessário, formulará as conclusões do grupo a respeito do tema abordado.
COMO SE MOVIMENTAR DURANTE O PROGRAMA
A movimentação do telespectador deverá ser de um modo que não prejudique a ação dos operadores
de câmera. Quanto mais ele precisar se movimentar no cenário, maior será a necessidade de marcação
das câmeras, planejamento das tomadas e da colocação adequada do equipamento, para que não se
perca uma fala ou ação. Se não estava previsto um movimento brusco de se levantar da cadeira, o
mesmo poderá prejudicar a tomada de cena.
COMO GESTICULAR
Os gestos devem ser comedidos. A gesticulação excessiva tira a naturalidade da ação, além de se
tornar deselegante, vulgar. Quanto mais discreta a atuação do apresentador, melhor.
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OS NOTICIÁRIOS NA TV

IMPORTÂNCIA DO NOTICIÁRIO
O que realmente caracteriza a TV é o impacto provocado pela mensagem visual e sonora que
apresenta ao telespectador, com atualidade e de forma muito mais complexa do que pelo rádio, jornal
ou revista. Há pessoas que só ligam a TV no horário do telejornal, pois desejam estar bem informadas
e não se satisfazem com o texto e as fotos dos jornais ou as noticias ouvidas através do rádio. Pela TV,
um fato chega ao conhecimento do público antes de estar nas bancas dos jornaleiros. Ainda quando a
informação também está sendo transmitida, naquele momento, pejo rádio, o telejornal mostra-se
superior porque, colocando a cena ante o telespectador, complementando-a com o texto lido pelo
apresentador, dá ao público a impressão de estar participando do evento que, mais tarde, será
focalizado pelos jornais, cinema e teatro.
O "SCRIPT" DO TELEJORNAL
Como em outros roteiros para a TV, a decupagem faz-se absolutamente necessária, embora, na
maioria dos casos, se apresente bastante simplificada. Nada pode ser omitido: indica-se o "slide" e se
é positivo ou negativo, o mesmo ocorrendo com relação aos filmes; marca-se a parte em que entrará o
comercial; solicita-se um efeito, etc. Quanto à redação, tem de ser objetiva e clara, desde que o
telespectador deverá compreender de imediato a mensagem transmitida. A matéria do telejornal não
deve se estender demais ― o que um jornal diz em uma coluna que exige a atenção do leitor, a TV
comunica em poucos segundos. São procedimentos que facilitam a leitura do texto: datilografar em
espaço três; não separar silabas no final de uma linha; escrever por extenso ― quantias, porcentagens,
números ordinais; não usar abreviaturas; em caso de nomes estrangeiros, se possível, colocar em
cima, em vermelho, a pronúncia figurada; não rebater letras (cancele com X tôda a palavra,
datilografando-a outra vez); quando o numeral fôr feminino, escrevê-lo por extenso (ao invés de 282
casas, duzentos e oitenta e duas casas, uma paciente, etc.).
DIVERSOS EXEMPLOS DE ROTEIROS PARA A TV
Alguns telejornais são redigidos com mais de uma noticia em uma página, sem indicar nome de
locutor, número de "slide", filme ou câmera. O produtor ou o diretor de TV decupa o roteiro depois,
colocando junto ao texto: câmera dois, P. A. de MÁRCIO, filme negativo, "slide" positivo nº 432,
superposição de gráfico e apresentador...
Outros noticiários nascem como se fôssem para o rádio apenas a matéria escrita, sem qualquer
preocupação com a imagem. O resultado, negativo, reflete a incompetência do produtor e do diretor
de TV (nos casos em que êste teria condições de melhorar a apresentação).
Na TV-Rádio Clube de Pernambuco, Canal-6, cada noticia é datilografada em uma página (chegando
uma mais nova, a antiga sai com mais facilidade, bastando ser retirada). Depois, arma-se o noticiário,
datilografado em espaço três e em quatro vias (uma para cada um dos dois apresentadores, uma para o
suíte e outra para o telecine), numerando-se as páginas.
Exemplificando ―
PIRELLI

25/4/70

Sábado

1

TELECINE
ABERTURA EM FILME COMERCIAL POSITIVO SONORO COM SUPERPOSIÇÃO DOS
SLIDES A B C
CORTE
RlVALDO AO VIVO
― Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. No ar, mais uma

apresentação de O MUNDO RODA, NO TELEJORNAL PIRELLI.
CORTE
LOCUTOR AO VIVO
PIRELLI ― (25/4/70)
LOCUTOR AO VIVO
slide pos. UPI 422

― Últimas ―
― A China Comunista anunciou, hoje, o lançamento de seu primeiro satélite
espacial, que já se encontra em órbita. Em Washington, o Departamento de
Defesa declarou que não causou surprêsa o grande progresso tecnológico da
China Vermelha, comprovado pelo lançamento do satélite artificial.
CORTE
OUTRO LOCUTOR AO VIVO
― Peritos em questões de foguetes e armamentos nucleares afirmaram, em
Washington, que a façanha anunciada, hoje, pela China Comunista, ao pôr em
órbita um satelóide terrestre, indica que o regime de Pequim poderia contar
com projéteis balísticos intercontinentais, para alcançar objetivos nos Estados
Unidos, antes dos próximos dez anos. Os dados disponíveis são de que a China
tem, desde uns dez anos, mísseis balísticos de alcance intermediário, e que, até
meados de 1975, poderia construir e instalar de 10 a 25 projéteis de alcance
intercontinental, dotados de explosivos nucleares.
CORTE
LOCUTOR AO VIVO
PIRELLI ― (25/4/70)
― Últimas LOCUTOR AO VIVO
― Objetivando a implantação do processo de Reforma Agrária....
CORTE
ATENÇÃO
RODA FILME
FILME NEGATIVO
...o general Hélio de Albuquerque Meio, delegado regional do Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária, assinou, na manhã de hoje, na sede da
Delegacia, escrituras de compra e venda de novas áreas de terras, em Tiriri, no
Cabo, e Rio Tinto, na Paraíba.
O investimento do IBRA é da ordem de dois e meio bilhões de cruzeiros
antigos e as propriedades adquiridas estão localizadas em Tabatinga e Setúbal,
área do Tiriri.

Além de funcionários da autarquia responsável pelo processo de implantação
de Reforma Agrária, estiveram presentes os senhores Pedro Canuto Peixoto,
Antônio Coelho Malta, Heraldo Almeida e Artur Pio, da Assessoria do IBRA.
CORTE

LOCUTOR AO VIVO
PIRELLI ― (25/04/70)
― Últimas ―
LOCUTOR AO VIVO
― Senhor empresário, desconte no impôsto de renda. Pague apenas 50 por
cento do seu impôsto de renda e utilize o restante na subscrição de ações de
emprêsas aprovadas pela SUDENE.
Ensine alguém a ler e preste um grande beneficio à nação brasileira. Colabore
com a Década de Educação.
CORTE
TELECINE
FILME COMERCIAL POSITIVO SONORO
CORTE
IVAN AO VIVO
A REDAÇÃO DE UM TELEJORNAL
Na sala de redação do noticiário para a TV, não encontramos apenas redatores, mas também
cinegrafistas e iluminadores, o produtor e o diretor do telejornal. Na tabela, são marca das as
reportagens a fazer, indicando o assunto, local, metragem do filme, cinegrafista e iluminador (e, em
alguns casos, a pessoa que deve ser procurada). As informações chegam de diversas maneiras pelos
interessados diretamente na divulgação da noticia ou pela equipe do noticiário, através do telefone, do
teletipo, das radiofotos, dos boletins de entidades e organismos públicos, de filmes nacionais e
estrangeiros, além dos locais.
OS ARQUIVOS: COMO FAZER, COMO UTILIZAR.
"Slides", filmes e textos de noticias precisam, muitas vêzes, ser reapresentados ou aproveitados em
outros telejornais, Bem arquivados, são fàcilmente encontrados, na hora em que dêles precisamos.
Não basta arrumar o material em ordem numérica ou alfabética. Em um fichário por ordem alfabética,
o redator procurará quais os "slides" de François Duvalier, Jacqueline Kennedy, foguete, avião B-25 e
outros. Os "scripts" completos do telejornal servirão como fonte preciosa de consulta, que resolverá
algumas dúvidas e fornecerá dados importantes para um retrospecto, (principalmente o que se faz,
comumente, todo fim de ano). Um fichário de índices para cada roteiro dará uma idéia, a quem o
consultar, do conteúdo do telejornal, naquêle dia, pelos assuntos abordados. Por outro lado, o mesmo
filme poderá constar, no fichário por matéria, mais de uma vez. Assim, um filme sôbre a invasão da
Tchecoslováquia por tropas do Pacto de Varsóvia constará dos seguintes verbetes do fichário:
Tchecoslováquia, invasão, Pacto de Varsóvia, Praga, manifestações populares. Os "espêlhos" diários

do telejornal também devem ser arquivados.
Nas datas em que se comemora o centenário da morte de uma personalidade (ou nascimento de um
escritor), aniversário da independência de um país, da assinatura de um tratado ou outro
acontecimento de importância, impõe-se a consulta ao arquivo, não apenas para consultar
informações como para obter material ilustrativo (filmes, "slides", caricaturas, mapas, fotografias).
A MONTAGEM
Com as instruções do diretor ou produtor do noticiário, o montador separa os filmes a ser utilizados
naquele dia e, deixando uma ponta branca para facilitar a separação dos assuntos (de modo que o
telecine não emende um filme a outro, confundindo o telespectador), monta-os, se possível, em um só
carretel. Os filmes maiores serão cortados, de acôrdo com o grau de interêsse das cenas, enquanto
poderá ocorrer também que se una uma película a outra, fazendo a separação por "long shots".
Para a montagem do telejornal, o montador recebe o "espêlho", que também orientará, na hora da
apresentação, o operador do telecine. Do "espêlho" constam, pela ordem, todos os filmes do
noticiário do dia, com as indicações necessárias.
Exemplo:
ESPELHO DO TELEJORNAL PIRELLI
Têrça-feira ― 5/5/70
ABERTURA ― Filme positivo ― (ponta branca) 1 ― Norte-americanos invadem o Camboja ― CBS nº 54281 ― positivo ― (ponta branca)
2 ― Manifestação de trabalhadores em Roma ― CBS 54277 ― positivo ― (ponta branca)
3 ― Rebeldes haitianos chegam a Miami ― CBS......... 54307 ― positivo (ponta branca)
4 ― Conferência do professor Moacir Amaral ― negativo ― (ponta branca)
5 ― Reunião do Secretariado na Prefeitura ― negativo ― (ponta branca)
COMERCIAL ― Filme positivo sonoro ― (ponta branca)
6 ― Avião reconstruído no Recife ― negativo (ponta branca)
7 ― Almôço-assembléia dos lojistas ― negativo ― (ponta branca)
8 ― Conferência de Marcos Vinicius Vilaça na Câmara ― negativo ― (ponta branca)
9 ― Sessão solene da Faculdade de Medicina ― negativo ― (ponta branca)
COMERCIAL ― Filme positivo sonoro ― (ponta branca)
ENCERRAMENTO ― Filme positivo sonoro.
OS FILMES
Uma maneira de movimentar a apresentação do noticiário consiste em utilizar filmes, intercalando-os
com as noticias sem ilustração ou apenas com "slides". O que não justifica a colocação de filmes sem

atualidade ou interêsse. Em geral, o produtor trabalha com os seguintes tipos de filmes
― locais ― realizados pelo próprio Departamento de Telejornalismo;
― nacionais ― distribuídos pela Agência Nacional;
― internacionais (da CBS, com o texto em inglês; ela Embaixada Alemã, com o roteiro em espanhol;
do London Television Service ― texto em português; da Embaixada do Japão roteiros em espanhol; e
do USIS ― em português.
Os "scripts" de procedência estrangeira trazem indicações que auxiliam bastante o redator: data,
local, metragem, duração, se é ou não sonoro, além do texto propriamente dito que tem, do lado
esquerdo, a tomada e sua duração. Ocorre, porém, que, devido ao atraso na chegada do filme, o
jornalista sente a necessidade de atualizar as informações ou apresentar a película como um
documentário de cenas passadas.
"SLIDES"
Um "slide" pode valorizar qualquer noticia. O telejornal utiliza. "slides" negativos ou positivos, sendo
tais dados indicados no "script". Se um país invade outro, o público gosta de, ao mesmo tempo em
que ouve a informação, olhar a área expressa em um mapa, transformado em "slide". O mesmo ocorre
com relação a uma mudança no tráfego da cidade, à fisionomia de um Ministro de Estado ou de uma
estrêla de cinema. O "slide" poderá ser utilizado, em alguns casos, inúmeras vêzes, sempre que o tema
ou a personalidade fôr noticia no telejornal.
MÚSICA
Mesmo em um noticiário de TV, a musica ocupa um lugar de grande importância. O filme de
apresentação e encerramento requer uma sonoplastia bem cuidada, que expresse ação, atualidade,
elementos de interêsse para o público telespectador. A apresentação de reportagens filmadas maiores
que o seu roteiro também exige um fundo sonoro adequado e atraente. A mesma música que serve
para uma cerimônia religiosa não se mostra apropriada como BG de uma palestra, nem como fundo
sonoro para o documentário de um acidente aéreo.
De posse do "espêlho" do telejornal, o sonoplasta escolherá os temas musicais. Quando não houver
um sonoplasta para o noticiário de TV, espera-se, ou que o produtor oriente o operador de áudio ou
que êste tenha sensibilidade suficiente para, sem qualquer orientação, seja do produtor ou do diretor
de TV do horário, colocar músicas atraentes e apropriadas. O certo é que o noticiário de TV, como
qualquer outra produção, disponha de uma equipe completa para o exercício das diversas funções.
Entretanto, de modo especial no Brasil, um profissional de TV exerce mais de um trabalho, para
suprir as deficiências de pessoal.
ENTREVISTA
As entrevistas, quando colocadas dentro ao telejornal, quebram o ritmo do noticiário, pelo que não
devem fazer parte do esquema obrigatório do programa. Constarão do mesmo apenas nos casos em
que a entrevista se constituir realmente numa noticia atual, devendo ser o mais breve e dinâmica
possível, num estilo direto e jornalístico.
O APRESENTADOR
Nem sempre o apresentador do telejornal dispõe de tempo para ler o "script" antes de sua transmissão,
devido ao fato de que, quanto mais em cima da hora o noticiário fica pronto, maior a sua atualidade.
Contudo, o seu nível cultural o ajudará na leitura dos textos. Para que o seu trabalho seja realizado a

contento, deverá ter a preocupação de se manter bem informado a respeito do noticiário nacional e
internacional, familiarizando-se com nomes de pessoas e lugares. Seus conhecimentos o ajudarão
bastante, pois os redatores podem se enganar e êle estará apto a corrigir o êrro, seja de grafia ou de
concordância verbal, com o programa "no ar". Um apresentador assim constitui uma segurança para o
diretor do telejornal.
No estilo, tem de ser discreto, sem preocupações individualistas e sem recorrer à gesticulação.
REPORTAGEM
A reportagem de TV reúne vários elementos ele a tração, que exigem um tratamento cuidadoso.
Como exemplo de uma reportagem especial, transcrevemos o trabalho da equipe de Ivaldo Oliveira,
diretor artístico e diretor de TV da TV-Brasília, Canal-B, no dia em que a capital federal completou
dez anos de existência.
"JORNAL DA NOITE ― ESPECIAL ― 21/4/70.
Câmera 1 ― AP
Há 10 anos, o Brasil escrevia uma das mais belas e significativas páginas de sua
História, revelando-se ao mundo nos termos exatos de sua grandeza geográfica e
humana. Brasília, que então nascia sob o signo do justo orgulho nacional e do
deslumbramento estrangeiro, era justamente cantada como a maior epopéia dos
tempos modernos, justificando a inscrição que, para ela, André Malraux idealizara:
CÂMERA 2 ― CLOSE-UP
FILME 1
AUDÁCIA, ENERGIA, CONFIANÇA.
Nós, os homens desta geração que construíram e consolidaram Brasília, não teríamos
cumprido o dever se não acordássemos o Brasil para a luta em prol do
desenvolvimento, da prosperidade e da segurança. Teríamos faltado a Deus, que nos
legou patrimônio tão grande, se não o valorizássemos com o nosso trabalho. Teríamos
faltado à posteridade para com a causa do homem, se não enfrentássemos a luta contra
o atraso e a estagnação. Foi com Brasília que o Brasil acordou para a luta, que
agradeceu a Deus e que tomou compromissos com a posteridade. Quando, nos tempos
heróicos da construção, Eisenhower visitou Brasília e viu o resumo de um povo
arquitetos, engenheiros, empresários, candangos, artistas, intelectuais trabalhando
num ritmo
CORTE
GILBERTO
AINDA FILME 1
Quem não esteve presente, deve ter ouvido falar sôbre o que foi o dia memorável da
inauguração. Homens de tôdas as partes dêste Brasil chegaram ao Planalto que
começava a refulgir de luzes, utilizando todos os meios de transporte. Vieram a pé e a
cavalo; em carros de boi e carroças; de caminhões e de jipes; em automóveis e ônibus;
de lambretas e de avião. Comeram fora de hora, dormiram em veículos, em praças e
avenidas em matos rasteiros. Viam-se homens perfeitos e homens aleijados. Para tudo
documentar, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas de pràticamente todos os países do
mundo. Soldados e ministros, embaixadores e mascates, clérigos e camelôs

confundiam-se numa só massa.
Calma e afobação, vibração e placidez, queixas e elogios, bênçãos e pragas. Era
Brasília que nascia, anunciando a alvorada de um nôvo Brasil. A Missa foi rezada a
zero hora, pelo Cardeal Legado Dom Manoel Gonçalves Cerejeira; o Papa João XXIII
falou de Roma, profetizando: Brasília há de constituir um marco na história já gloriosa
da Terra de Santa Cruz, abrindo novos sulcos de amor, de esperança e de progresso
entre as suas gentes que, unidas na mesma fé e na mesma língua, tornar-se-ão aptas aos
maiores cometimentos.
continua FILME 1
São inaugurados os Podêres Executivo, Legislativo e Judiciário. Instala-se a
Arquidiocese. Realiza-se o desfile dos candangos e dos colégios. Brasília havia
nascido.
CORTE
SHEYLA
Câmera 2
Filme 2
Mas nem tudo haveria de ser rosas, no caminho de Brasília. O sr. Juscelino Kubitschek
seria substituído, meses depois, pelo sr. Jânio Quadros, que será das urnas consagrado
por uma vitória estrondosa, O nôvo Presidente, o segundo a ocupar os Palácios do
Planalto e da Alvorada, não se revelou, no entanto, digno do apôio popular, legando
em testamento ao Pais, com sua renúncia, uma grave crise política, dos mais graves
reflexos econômicos. Durante os sete meses que exerceu o seu mandato, permaneceu
em Brasília, mas nada fêz no sentido de consolidá-la. Como marca, deixou apenas um
pombal.
CORTE
SÉRGIO
Câmera 1
Filme 3
Sucedeu-lhe o sr. João Goulart, que desgovernou o Brasil tanto nos pequenos períodos que passava
em Brasília, como nos que permanecia fora dela. (..... ....... ..... ..... ....... ..... ..... ....... ..... ..... ....... .....
..... ....... ..... ..... ....... ..... ..... ....... ..... ..... ....... .....)
CORTE
GILBERTO
Câmera 2
Filme 4
Depois, veio a Revolução. E a Revolução entendeu que Brasília era
revolucionária. Revolucionária na sua concepção urbanística. Revolucionária
na sua concepção arquitetônica. Revolucionária na mentalidade de progresso e
de desenvolvimento que incutiu no povo brasileiro. Revolucionária porque
esta cidade, implantada no co ração de um país de dimensões continentais, já
foi causa do surgimento de outras cidades nos vastos espaços interiores do
Brasil, e encorajou empreendimentos consideráveis, como a implantação de
um moderníssimo sistema de telecomunicações, a construção de usinas
hidrelétricas, a integração do território mediante a extensão das rêdes

rodoviária e ferroviária.
CORTE
SHEYLA
Câmera 1
E o primeiro presidente da Revolução, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, prestigiou
Brasília.
CORTE
SÉRGIO ― 2
Filme 5
Se o Brasil precisava de um Govêrno de fato, Brasília estava necessitando de
um Prefeito de fato. O Presidente Castelo Branco deu à cidade o Prefeito Plínio
Cantanhede. Alguns defeitos de Brasília foram consertados, como a abertura
dos trevos que tinham a passagem impedida entre o leste e o oeste, a
duplicação da estrada para Taguatinga e o trevo do SIA, estas duas obras
prestigiadas, na inauguração, pelo Presidente Castelo Branco, como os
senhores estão vendo no filme. Sob o govêrno Castelo Branco e sob a
administração Plínio Cantanhede, Brasília começou a sonhar de fato com o dia
de se tornar Capital única e de verdade. Foi ainda nessa época que o barro
vermelho começou a ser substituído pelo verde dos gramados e pelo colorido
das flôres.
CORTE
SHEYLA ― 1
Ao assumir o poder, o Presidente Costa e Silva confessou ter-se colocado ante
um dilema ― consolidar Brasília ou retransferir tudo para o Rio de Janeiro e
deixar que o cerrado invadisse a cidade e com ela acabasse.
CORTE
GILBERTO 2
Filme 6
Venceu o bom-senso do homem público e a visão do estadista, certo de que,
consolidar Brasília, era consolidar seus objetivos de desenvolvimento
integrado, era consolidar a própria Nação que os bandeirantes conquistaram.
Dêsse modo, ordenou à CODEBRÁS que preparasse tudo para a transferência
dos órgãos públicos, e ordenou ao Prefeito Wadjô Gomide que preparasse a
cidade para o mesmo fim. E a cidade viveu um nôvo "rush" de construções. A
Asa Sul do Plano Pilôto ficou pràticamente compacta, com as unidades
residenciais construídas. E as obras de infra-estrutura necessárias ao
recebimento de dezenas de milhares de pessoas ― funcionários e suas famílias
― foram estendidas pela cidade. Até uma nova cidade-satélite surgiu a do
Guará ― inaugurada precisamente há um ano. (Parabéns, Guará, pelo primeiro
aniversário!) E Brasília ficou mais perto de sua consolidação. Mas a doença e a
morte não permitiram ao Presidente Costa e Silva concluir seu propósito.
CORTE
SHEYLA
Câmera 1

Durante o interregno entre o impedimento por doença do Presidente Costa e
Silva e a posse do Presidente Emilio Médici, Brasília viu-se privada de suas
prerrogativas de Capital. Com o Congresso em recesso por fôrça do Ato
Institucional número cinco e a permanência forçada no Rio de Janeiro dos
Ministros Militares, Brasília chegou a temer por seu futuro.
SÉRGIO 2
Filme 7
Mas, antes mesmo de empossado, o General Emilio Médici a todos
tranquilizou. Seu propósito era em tudo idêntico ao de seu antecessor. Com
uma vantagem. Só se ausentaria de Brasília esporàdicamente e em casos de
fôrça maior.
E assim tem feito.
O resultado dessa determinação foi a corrida dos Ministérios no sentido da
transferência, que se está processando num ritmo ― vamos dizer
impressionante ― mas melhor será qualificá-lo de ritmo Brasília.
Prova disso é o Itamarati.
Já os Ministros passam a despachar em Brasília.
Já órgãos da administração indireta, como o Banco do Brasil e o Banco
Central, reúnem suas diretorias em Brasília.
Já se apressam todos os órgãos da administração direta e indireta para se
instalar em Brasília, como a Constituição manda e o Presidente da República
determina em prazos fixos e inadiáveis. Até de uma reunião ministerial a
transferência foi causa principal e quase única, há poucos dias.
CORTE
SHEYLA
E os senhores já pensaram no que significa a transferência para Brasília? Já
pensaram no progresso que advirá para a cidade, só com a transferência do
Itamarati?
CORTE
GILBERTO ― 2
Filme ― 8
Já imaginaram cêrca de 60 Embaixadas se verem obrigadas a transferir, a curto
prazo, para Brasília, as suas sedes, os seus serviços, o seu pessoal?
Já imaginaram que Brasília ― a quem tanto se acusa de ser um gasto supérfluo
― vai receber um investimento extraordinário, sem que o Govêrno brasileiro
dispenda um centavo?
Já imaginaram que a construção de uma Embaixada fica, em média, em quatro
milhões de dólares, o que representa um investimento de 240 milhões de
dólares, feito pelos Govêrnos estrangeiros? Já imaginaram que, além das
chancelarias, as Embaixadas têm de construir ou adquirir residências para o
seu pessoal diplomático? Já imaginaram que a instalação das Embaixadas

ocupará considerável parte da mão de obra ociosa, como empregadas
domésticas, jardineiros, escriturários, dactilógratos, tradutores e elementos de
outros ramos especializados?
Já imaginaram que o convívio com o pessoal diplomático nacional e
estrangeiro será causa da elevação do nível cultural?
Já imaginaram que o consumo doméstico do pessoal diplomático,
naturalmente de nível de vida elevada, será um poderoso incentivo ao nosso
comércio?
E já imaginaram como Brasília ficará mais linda ainda, quando o imenso
espaço ainda desocupado e coberto pelo cerrado, estiver ostentando as sedes
diplomáticas dos países amigos?
No momento, apenas algumas ocupam os seus lugares. E, mesmo dentre estas,
poucas com seus prédios definitivos.
Mas o "rush" está próximo, porque, até setembro de 1972, todos os diplomatas
terão de estar fixados em Brasília, sob pena de não terem validade suas
prerrogativas diplomáticas. Êsse foi o aviso do Govêrno brasileiro. Um
pormenor simpático. Mesmo ainda sem iniciar sua Embaixada, o que fará em
breve, Portugal nos manda o seu Embaixador, Manoel Fragoso, para residir
permanentemente em Brasília. É uma homenagem de Portugal a Brasília,neste
seu décimo aniversário. Homenagem da gente fidalga portuguesa, que hoje
também nos mandou seu Ministro da Marinha.
CORTE
SHEYLA ― 1
Filme 9 ― A
Mas Brasília não é só beleza para os olhos, é também polo de desenvolvimento
para dois terços do território brasileiro.
E nestes dois terços, inclui-se a tão famosa Amazônia. Amazônia que já foi
chamada de inferno-verde. Isto, antes de Brasília.
Depois de Brasília, fala-se em desenvolvimento da Amazônia, integração da
Amazônia. A Belém-Brasília foi o primeiro passo visando "integrar para não
entregar".
E pela Belém-Brasília, o progresso começou a chegar à região antes esquecida,
e os brasileiros viraram os olhos para a Amazônia.
CORTE SÉRGIO 1
Agora, o presidente Médici determinou a Mário Andreazza, seu ministro de
Transportes, que implantasse um sistema-viário de radiais confluentes na
Belém-Brasília.
SHEYLA 2
É a conquista definitiva, depois. da conquista do Planalto.

SÉRGIO 1
E se Brasília está tão ìntimamente ligada ao progresso da Amazônia, nada mais justo que
ouvirmos o governador do Amazonas, Danilo Areosa.
ENTRA VÍDEO TAPE DO GOVERNADOR DO AMAZONAS, ATÉ QUE ELE DIGA "MUITO
OBRIGADO"
CORTE
SÉRGIO ― 2
Reconhecendo o progresso que chega à longínqua Amazônia, a TV -Brasília
estará apresentando nos próximos dias uma reportagem completa sôbre o fato.
Inclusive com entrevista do governador Danilo Areosa.

CORTE
SHEYLA
Filme 9
― Os festejos de hoje começaram com o Govêrno do Distrito Federal e o povo
de Brasília rendendo. graças ao Supremo Criador. No marco do Cruzeiro, local
da primeira Missa celebrada na cidade Capital da República, o povo de
Brasília elevou mais uma vez suas preces.
FILME MISSA
(áudio ― fundo religioso)
NEGATIVO
Nosso companheiro Armando Gelenske fixou momentos da Missa em Ação de
Graças, mandada rezar pelo Governador do Distrito Federal.
No marco do Cruzeiro, onde, há DEZ anos, velas e preces, simbolizaram
promessas, hoje, velas, cânticos e preces foram um render Graças a Deus, por
tudo quanto Brasília tem alcançado.

SÉRGIO 2
Num outro marco de Brasília, mais distante, no tempo e no espaço, também
houve Missa.
Filme Planaltina
Fundo religioso.
Filme 10
Planaltina, cidade-semente, sonho e objetivo da Missão Cruls, visão do século
passado, realidade do século vinte.
Hoje, Júlio Cachapuz de Medeiros, Jairo Gomes da Silva, Cid Ferreira Lopes,
homens do govêrno do Distrito Federal, implantado, assistiram Missa no
marco de Brasília, cumprindo a profecia e o sonho dos primeiros que nela

acreditaram.
CORTE
SHEYLA ― 1
Glória a Deus nas alturas e tributo sincero aos que realmente nos precederam
nestas plagas,
CORTE
SHEYLA ― 2
A Fundação Nacional do índio disse presente, no Décimo Aniversário de
Brasília.
CORTE
SÉRGIO ― 1
Filme 11
"Para essa população, isto é, povos arredios, o que temos a fazer e o govêrno
tenta conseguir, desde José Bonifácio, é moldar a solução do problema
indígena, na obtenção dos. meios necessários para que venham a ter
possibilidades sociais e políticas, dentro das terras dos seus ancestrais, no
sentido de plena liberdade para o seu desenvolvimento econômico sôbre os
auspícios de equitativa justiça social".
filme ― LOJA DO ÍNDIO
áudio ― tema de Brasília, ou tema vibrante.
NEGATIVO
Isto foi dito, há mais de meio século, pelo Marechal Rondon.
A Loja do índio, inaugurada, hoje, na Estação Rodoviária de Brasília,
prestigiada pelo govêrno e aplaudida pelo povo, é a imagem viva da realidade
sonhada por RONDON.
CORTE
SHEYLA ― 2
Câmera ― 1 Foto ― 1
Câmera ― 2 Foto ― 2
Enquanto, na Rodoviária, era inaugurada a Loja do Índio, o Presidente da
República, acompanhado do Governador do Distrito Federal e do Ministro das
Comunicações, lançava, no Palácio do Planalto, o sêlo comemorativo dos DEZ
ANOS DE BRASÍLIA.
FOTOS 1/2
Agora, oficialmente, e assegurada pelos serviços de correios de todo o mundo,
Brasília estará presente nos, quatro cantos da terra.
CORTE
SHEYLA

Á tarde, o morador de Brasília e seus visitantes foram vibrar com o esporte que
o brasileiro mais gosta.
CORTE
SÉRGIO ― 2
Futebol brasileiro, em tarde de sol e dia de bandeiras coloridas. Galo Mineiro,
vindo das Alterosas, para defrontar-se com o Mosqueteiro Gaúcho, em terreiro
neutro. Gente no Estádio, nas ruas, nos lares.
Campo lotado, ouvidos ao pé do rádio, olhos prêsos aos "vídeos" de
televisores, onde a imagem do Canal 6 rolava de pé em pé, ou envolvia a tudo,
num abraço amigo. A cidade torcia, vibrava, aplaudia. Sua Excelência, o
senhor Presidente da República, presente.
CORTE
SHEYLA ― 1
Filme NEGATIVO
Ao lado da Tribuna de Honra das autoridades, o fogo simbólico da Pátria
também vibrava ao vento do Planalto Central. Emoldurado pelo Céu mais
lindo do Mundo, tremulava o pendão verde-e-amarelo. Espetáculo cívico e
esportivo, no coração do Brasil jovem.
CORTE
SÉRGIO ― 2
Resultado do jôgo: Brasília: DEZ a ZERO, contra os que não crêem que esta
cidade tem VIDA.
CORTE
SHEYLA ― 1
...Comêço de noite, céu azul forte, de fins de abril. A principio, pequenas
formações de nuvens. Depois, foram se agrupando até formar um bloco quase
compacto, que escondeu as estrêlas.
CORTE
SÉRGIO ― 2
Câmera ― 2
Das, janelas da nossa emissôra, até o Palácio do Buriti, o verde-escuro do
cerrado de Brasília. pintalgado, de pontos luminosos das luzes do Eixo. À
frente, como uma ribalta, a fachada do Palácio Municipal brilhava
intensamente, como se um só foco de luz a destacasse no centro de um
picadeiro, à hora do espetáculo.
CORTE
SHEYLA ― 1
Filme ― 12
De repente, clarões encheram a semi-escuridão do cerrado.
Riscos de luz cruzaram os espaços. O Céu encheu-se de estrêlas artificiais. Por
instantes, incandeceram-se as côres, a cidade coloriu-se de salpicos de luz.
Do meio das ervas, silenciaram os grilos, ofuscados os vagalumes. O
espetáculo pirotécnico era bem mais forte em ruído e luminosidade.

Depois, o céu voltou a não ter estrêlas, voltou o canto e o pisca-pisca dos
insetos.
O Palácio do Buriti, continuou, no entanto, iluminado. Lá dentro, o governador
da cidade e senhora, anfitriões, recebiam a sociedade brasiliense, em festa ·de
décimo aniversário.
CORTE
SHEYLA ― 2
Senhores, Brasília faz 10 anos!" idade de crianças brincando, de crianças
estudando, de crianças rindo, cantando, chorando. Brasília, paraíso das
crianças, pelas crianças é cantada. A Diretora da Escola Classe da Sexta Zona
Aérea abriu um concurso entre as crianças de Brasília.
Ana Luiza da Silva: 6 anos:
CORTE
SÉRGIO ― 2
Mamãe diz: Bom dia, Brasília. Papai diz: Bom dia, Brasília.
Bolívar também diz: BOM DIA BRASÍLIA. A cidade de Brasília faz 10 anos... Fábio
vai visitar a cidade de Brasília.
CORTE
AMARAL ― 1
E nós dizemos, com a mesma ternura: Bom dia, BRASÍLIA.
CORTE
SHEYLA
CARTAZ A
Mas a Ana Luiza continua:
Brasília de paz, Brasília feliz,
ó terra formosa, ó terra feliz, Aqui a vida
é melhor
para todo o Brasil.
CORTE
AMARAL ― 1
Aqui, a vida é melhor para todo o Brasil. Esta frase deveria ser difundida pelos quatro
cantos da Pátria.
CORTE
SHEYLA
CARTAZ B
E Márcia, em frase singela mas adulta, diz, do fundo de seu inocente coração:
BOM DIA, BRASÍLIA. Parabéns a você.

CORTE
SÉRGIO ― FILME
NEGATIVO
Filme 13
Parabéns, Brasília, sobretudo pelas crianças que geras. e que crias e que amas e que te
amam, como Tânia Lázaro dos Réis, de 7 anos, aluna da professôra Maria Regina da
Silva, segunda etapa, primeira fase:
Brasília a terra mais bonita do Brasil!
Sua tôrre é uma maravilha. Seus parques nos dão alegria. O seu sol nos faz fortes.
Seu povo é amigo.
Brasília é uma linda menina.
Eu me sinto feliz por ser brasiliense.
Viva! Viva Brasília!
Viva Brasília que tem você, Tânia e tantas Tânias e tantas Márcias, e tantas Anas e
tantas, tantas crianças, lindas, inteligentes, fortes, saudáveis, que só por elas Brasília
valeu a pena.
Só por elas, futuro de nosso presente, futuro do nosso Brasil, Brasília já se impõe e já
se justifica. Para acompanhar êste filme, feito especialmente para êste programa, por
Armando Gelenske, nada melhor que o texto das crianças.
CORTE
SHEYLA ― 1
Mônica Reifegerst, de 8 anos, aluna da terceira etapa da professôra Rosália Silveira do
Nascimento, escreveu:

CORTE
Brasília está fazendo 10 anos. Ela está crescendo
E está mais linda!
O céu está mais azulado. Como é bom viver aqui!
As crianças têm mais liberdade. Até parece que o mundo mudou! As árvores
cresceram. Tudo cresceu.
O sol está brilhando.
As núvens são mais brancas.
De noite, o céu está cheio de estrêlas, cheio de luz.
Até parece que tem uma jóia no céu que brilha com fôrça. Viva Brasília, Capital feliz.

CORTE
AMARAL
Filme 13
Sim, há uma jóia no céu do Brasil, brilhando com mais fôrça, desde 21 de abril de
1960. Há mais uma estrêla fulgurante no Cruzeiro do Sul.
E por isso, Sônia Maria dos Santos, da quarta série, sente-se "como se estivesse no
paraíso, vendo tudo verdinho".
E João Gualberto, da terceira série, tira uma de sociólogo, entendendo que "Brasília
foi construída bem no centro do Brasil, para ficar mais perto de todos os brasileiros".
E Newton Serra, de 7 anos, terceira etapa, admira-se de que haja crianças fora de
Brasília, e pergunta:
"Brasília tem tôrre, Mini-Disneylândia, Base Aérea, Aeroporto. Porque você, que é de
fora, não vem para Brasília?"
E Carlos Eduardo Leal Brandão, 7 anos acha que "o céu é mais azul e o sol está mais
forte. As estrêlas estão mais brilhantes, a Base Aérea está maior e os aviões sobem e
descem".
E João Egmont gosta "dos sem gramados verdinhos, balançando ao ar livre",
completando: "Parabéns, Govêrno candango".
E Dulcinéia, da quinta série, chega à realidade, pois constatou que Brasília tem
gramados, prédios, a Catedral, a Tôrre e o lago, que pouco a pouco a cercou com o seu
azul celeste.
E Maria Noêmia, da quinta serre, gosta de Brasília, "do seu céu, de sua gente. Brasília
cresce de noite e de dia, dando beleza ao nosso Brasil".
E Walmir Fabrício de Souza acha que "o atual Govêrno consolidou Brasília, Capital
do Brasil, da esperança".
E Breno Rocha Moura acha "a Rodoviária linda, e a Base Aérea, onde os soldados
marcham e os aviões espantam com seu tamanho".
Senhores, até o Cosmos já inspira as crianças.
José Maria, 12 anos, quinta série, assim descreve a cidade:
"O amanhecer de Brasília é como se fôsse pegar um diamante na escuridão do espaço
cósmico". Finalmente, Cleide Maria Rodrigues, de 11 anos, quinta série:
"Eu amo esta terra, como se eu fôsse um pioneiro que lutou para construí-la".
Todos nós, os que chegamos primeiro como os que chegaram depois, amamos
Brasília. Brasília dos candangos. Brasília de Tiradentes, de Dom Bosco, de
Varnhagen, de Hipólito da Costa, de Cruls, de José Pessoa, de Bernardo Sayão, de
Lúcio Costa, de Niemeyer, da Revolução.

Brasília de todos nós. Brasília que o Brasil construiu com esfôrço, para se redimir,
para se desenvolver, para se integrar.
Brasília, Parabéns a Você.

VÍDEO-TAPE ― MENSAGEM DO GOVERNADOR ― (5 minutos)
ENCERRAMENTO
CINEGRAFISTAS
Os cinegrafistas precisam ter em mente que trabalham para um telejornal, o que determinará a escolha
das tomadas e ângulos, a sequência das cenas, o que não exclui uma preocupação artística, nem uma
tomada de interêsse humano. Quanto menos instrução tiver um cinegrafista, maior a necessidade de o
diretor do noticiário orientá-lo, para que não ocorra como naquele caso em que um clube ofereceu um
coquetel para apresentar à imprensa a sua nova decoração e o filme só mostrou as pessoas comendo e
bebendo, não aparecendo, uma única vez, o teto do salão, muito bem ornamentado para o carnaval,
bem como as colunas.
Ainda que a responsabilidade do texto seja do redator, cabe ao cinegrafista fazer um roteiro das cenas,
evitando que o "script", depois, não corresponda às tomadas.
O roteiro pode ser o mais simples possível, mas é indispensável.
Exemplo ―
Filmagem: Chá das Mensageiras da Caridade, na casa da sra. Adalgisa Correia de
Oliveira, vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer.
Data ― 14/5/70

Horário: 17hs

Metragem: 20 pés

1 ― Entrada da residência
2 ― Mensageiras da Caridade reunidas
3 ― Close-Up da anfitriã
TEMAS E TRATAMENTO
Dentro do estilo jornalístico de um noticiário de TV, cada tema exige um determinado tratamento.
Certas matérias pedem um texto maior, enquanto outras se esgotam em dois períodos. Os informes
especializados precisam ser modificados quanto ao vocabulário. Não se compreende, portanto, a
divulgação na integra do seguinte texto:
"Em contraste com as recentes e copiosas precipitações pluviais na Capital, com extensão em tôda a
faixa litorânea do Estado, continuam escassas as chuvas no Alto Sertão, numa progressão rumo norte
que afeta mais diretamente as regiões áridas da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí e
principalmente do Ceará, êste às voltas com a fase aguda do problema das sêcas, que, entretanto, e
felizmente, se manifesta com reduzidos efeitos em Pernambuco. Apesar do aspecto atenuado dessa
recidiva climática na fisiografia pernambucana ― tôda esta modificada em consequência do trabalho
de açudagem do Estado ― persistem certos focos de carência hídrica evidentes em Sertânia, Serra
Talhada, Araripina e seus prolongamentos setoriais".

Na redação da noticia, o jornalista objetivará não deturpar os fatos. O Papa Paulo Sexto protestou, no
dia 25/4/70, contra a importância atribuída pelos jornais "não de informação, mas sim de
deformação", ao incidente anarquista registrado no dia anterior, durante sua visita à Sardenha. O
redator consciente, ao relatar a manifestação de um grupo contra o Sumo Pontífice, falaria também do
entusiasmo popular que recebeu Paulo Sexto, na mesma ocasião.
No Dia da Árvore, o texto de sua reportagem documentando o programa oficial pode ser
complementado assim: o Brasil é o único país do mundo que tem o nome de uma árvore, e esta
adquiriu tal significado na economia colonial que o adjetivo designativo do profissional que a
explorava passou, por alterações semânticas, a ser empregado como patronímico: brasileiro.
Mas o tremendo saque praticado contra as nossas florestas, em virtude de sua exploração desenfreada,
com objetivos comerciais ou não, tem resultado após tantos anos, em drásticas reduções na sua
superfície. Em 1911, havia mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de matas no território
nacional, reduzidas a três milhões de quilômetros quadrados em 1947 e, nos anos subseqüentes até os
nossos dias, a área florestal só tem feito diminuir. A ser mantido o atual ritmo de exploração, que é da
ordem de três milhões e meio de hectares por ano, as nossas matas, ora concentradas na Amazônia e
no Centro-Oeste, estarão esgotadas em um século. Tal devastação não é compensada pelo
reflorestamento, pois, até hoje, foram plantados 500 milhões de árvores, ou seja, um milésimo por
cento da superfície derrubada. E dos quinhentos milhões de árvores plantadas no Brasil, 400 milhões
o foram em São Paulo.
O esquilo concorre em setenta por cento para o replantamento das florestas. Êle se esquece dos
lugares onde esconde os seus achados. Sua fraca memória é um importante fator de fecundação das
matas, graças às sementes que deixa esquecidas.
O pássaro gralha-azul constitui outra curiosidade da Natureza; vive nas florestas paranaenses. Graças
a essa ave, o Paraná continua sendo a formosa "terra dos pinheirais". O pássaro tem como principal
alimento o pinhão, semente do pinheiro, que êle colhe e descasca para comer-lhe a polpa. Por instinto
só comparável ao da formiga, a ave guarda as sementes, enterrando-as, para quando lhe faltar
alimento. As sementes esquecidas na terra, germinam, ocorrendo o replantamento dos pinheirais. Na
época de carnaval, quando o noticiário pode se tornar monótono no que se refere à documentação dos
desfiles de escolas de samba, o redator incluirá uma parte de pesquisa histórica:
"A história do samba é a história ainda não escrita da ascensão social continua de um gênero de
música popular urbana, num fenômeno em tudo semelhante ao do jazz, nos Estados Unidos. Fixado
como gênero musical por compositores das camadas baixas da cidade, a partir de motivos folclóricos
ainda cultivados no fim do século passado por negros oriundos da zona rural ― o samba, criado à
base de instrumentos de percussão, passou ao domínio da classe média, que o vestiu com
orquestrações logo estereotipadas, e o lançou comercialmente como música de dança de salão. A
partir dêsse momento, no correr da década de trinta, começou a haver no Rio de Janeiro não um
samba, mas vários tipos de samba, conforme a camada social a que se dirigia: negros subiram os
morros tocados pela valorização do centro urbano e continuaram a cultivar o samba batucado logo
conhecido por "samba do morro"; a baixa classe média aderiu ao samba sincopado (o chamado samba
de gafieira); a camada mais acima descobriu o samba-canção e, finalmente, a alta classe forçou o
ritmo dêsse mesmo samba-canção para bolero, a fim de torná-lo semelhante ao balanço dos
"fox-blues" tocados pelas orquestras de gôsto internacional. Foi quando apareceu a moderna geração
dos apartamentos da zona sul, após-guerra; interrompendo a tradição pelo estabelecimento de contato
direto com o equivalente de sua classe, no país mais desenvolvido os Estados Unidos ― trocou a rica
batida do velho samba pelo som do jazz, criando a bossa nova. Como se vê, a história da música
popular carioca ― principalmente dos seus dois gêneros mais característicos e atuais a ― marcha e o
samba ― acompanham passo a passo a evolução da cidade: o Rio beneficiário da desgraça da
economia rural fluminense teve o rancho; o Rio republicano dos cortiços e da mestiçagem deu o

samba pioneiro... "
Tanto esta matéria como a anterior, exigem muita ilustração (filmes, "slides"), para que não se tornem
cansativas e deslocadas no telejornal. Não podem, também, estar desligadas de um fato atual.
Quanto ao humorismo, raramente se mostra adequado em um noticiário de TV, o que não significa
que seja banido por completo. Algumas matérias (colocadas com parcimônia), prestam-se a um
tratamento jocoso.
Os temas políticos devem ser transmitidos realmente como noticia, evitando-se que se transformem
em editoriais.
Os detalhes de crimes, quando êstes são importantes o suficiente para constarem de um telejornal,
ficam melhor para as páginas especializadas dos jornais.
Na redação das matérias que focalizam assuntos religiosos, o redator preocupar-se-á em não
melindrar os sentimentos de qualquer grupo de telespectadores.

9
OS COMERCIAIS NA TV

SUA IMPORTÂNCIA
Para as emissôras comerciais, os anúncios assumem uma importância vital, desde que são êles que
tornam possível a apresentação de qualquer programa. Para o público, na maioria das vêzes constitui
motivo de enfado uma mensagem desagradável que recebe apenas porque aprecia (ou espera
apreciar) o que a televisão transmitirá a seguir. O comercial bem feito atrai a atenção do telespectador
da mesma maneira que qualquer outra mensagem audiovisual, criando uma receptividade natural.
SUA TÉCNICA
Deve-se ensaiar cuidadosamente os comerciais ao vivo; sem ensaios de câmera, difìcilmente se
apresenta um bom comercial. Nada substitui a observação da cena através dás lentes. No ensaio é que
se descobre, com freqüência, o ângulo melhor, do qual não se suspeitava, ao se produzir o "script".
Torna-se difícil julgar bem a ação no papel, quando não se tem presente a área de movimentação, em
relação aos "sets", aos "displays" dos produtos e ao anunciador. Quanto a êste, deve falar com
naturalidade e decorar o seu texto. O tipo físico do anunciador, sua idade, aparência e personalidade,
precisam estar de acôrdo com o produto.
Quando o apresentador não aparece, sua função principal é ler com expressão o "script", ao mesmo
tempo em que acompanha, através de seu monitor, as imagens que se sucedem no ar, estabelecendo
uma exata coordenação com os "slides" e filmes empregados.
Aconselha-se ainda não planejar cenas demais.
Há um limite razoável para o número de cenas que podem ser incluídas com êxito em um comercial
de 15, 30 ou 50 segundos; se êsse número fôr superado, a ação se torna confusa, prejudicando o
impacto do que se demonstra. Uma boa média é distribuir 4 cenas nos comerciais de 15 segundos,
seis, nos de 30 segundos, e 12, nos de sessenta. A cena de abertura deverá atrair de modo decisivo o
telespectador, apresentando uma razão forte para êle continuar atento. Não basta que a argumentação
mostre bom gôsto; precisa ter uma dose de credibilidade.
Os roteiros indicarão: filme ou ação ao vivo. No caso de filme, será: desenho animado, ação ao vivo;
"stop-motion", "puppets", etc. As indicações de vídeo devem ser simples e conter informações
completas. A linguagem, no áudio, mostrar-se-á tanto mais eficiente quanto mais fôr simples e
fluente, requerendo um encerramento forte, fácil de lembrar e convidativo à compra.
Embora a descrição de vídeo, no "script", seja clara, nota-se às vêzes a necessidade de que,
gràficamente, se ilustrem os planos e ângulos das cenas, bem como certos detalhes da montagem,
transmitidos de modo mais claro em uma peça que se chama "story board".
RECURSOS
As luzes altas, motivadas pelos suportes brilhantes ou brancos do estúdio de TV, constituem um
problema frequente. Refrigeradores e equipamento de cozinha na côr branca, metais brilhantes ou
superfícies polidas exigem um tratamento especial, para que não surja o "halo" ou outros efeitos
indesejáveis.
Um objeto prêto brilhante é pior que um objeto claro com brilho. Esta a razão pela qual os
anunciantes de automóveis preferem mostrar carros de côres claras. Quando o objeto é branco e sua
reflexão regular, independente da luz alta, sua côr já se apresenta contra indicada para a escala cinza
de TV, devendo ser repintado. Geladeiras e outros aparelhos de cozinha e lavandaria têm sido comum
ente pintados com um cinza claro ou com tinta-água amarela, que é retirada depois, se necessário,
simplesmente lavando-se o aparelho. Embora o interior do produto às vêzes seja mostrado, não há
necessidade de nova pintura, pois recebe uma quantidade muito menor de luz. Tôdas as superfícies

polidas podem ser cobertas com cêra liquida ou algo semelhante. Empoeirar os objetos,
simplesmente, também serve.
No livro da McCann Erickson Publicidade S.A. ― "Técnica e Prática da Propaganda" ― lemos o
seguinte conselho:
"Não se deve demonstrar ao vivo, na TV, qualidades e vantagens dos produtos que possam falhar no
momento, embora os objetos tenham tais qualidades. Um isqueiro não falha, mas pode ser arriscado
falar isso no vídeo e querer demonstrá-lo. Um prato pode ser de material resistente ― mas não vá
jogá-lo ao chão".
O comercial filmado elimina os êrros do comercial ao vivo; libera os problemas de criação de ação
mais ou menos estática do estúdio de TV, ao mesmo tempo em que permite cenas externas, sem
limitações de tempo e espaço. Há recursos da técnica cinematográfica que, usados com gôsto e
precisão, valorizarão a mensagem comercial para a TV. A longo alcance, o anúncio sairá mais barato,
pelo fato de poder ser apresentado em vários pontos do pais, repetidas vêzes, pelo custo inicial.
Usado dentro dos programas ao vivo, o comercial em filme constitui a pausa precisa na ação ao vivo
no estúdio, permitindo a recomposição de um cenário, a recolocação das. câmeras para nôvo quadro,
e até salvar uma situação difícil por um êrro qualquer na produção. Ainda que o programa tenha
comerciais ao vivo, pequenos comerciais filmados, integrados na abertura, ou no encerramento do
programa, ou em ambos os pontos, dão ao patrocinador mais um "plug" dos mais interessantes,
geralmente sem qualquer problema com a gerência comercial da emissôra. Encontramos comerciais
filmados de vários tipos ― com ação ao vivo, em desenho animado, "table-tops", com "puppets" e
marionetes.
Os comerciais em desenho animado são de difícil produção, por causa da alta especialização
requerida. Contudo, conseguem maior fixação no espectador, pela magia e encanto da fantasia que é
possível criar em desenho, exagerando de modo sutil, porém, de maneira eficiente, as principais
características de cada tema publicitário.
Empregue música, jingles, vozes e ruídos curiosos ou engraçados. Quando houver narrativa (em
alguns casos, mostra-se indispensável), que seja leve e bem humorada. Faça caricatura, exagêro e
ilusão. Se quiser reproduzir em filme a vida real, use a ação ao vivo.
Nos comerciais com "puppets", a técnica assemelha-se à da produção de desenhos animados. O
boneco possui tantas cabeças quantas são as expressões que se deseja. Fotografando-se o filme,
quadro a quadro, obtém-se o movimento com realismo.
Os bonecos "marionetes" são, movimentados com fios invisíveis e se fotografa a ação normalmente.
Há casos em que os marionetes se misturam à atuação de pessoas. "Do ponto de vista publicitário, a
grande vantagem dos puppets e marionetes é a criação de tipos caricaturais ligados ao produto ou
serviço.
São comerciais em "table-top" os pequenos filmes realizados com letreiros e objetos ou peças de arte
(desenhos, jogos), filmados com auxilio de tituladeiras multiplanas, empregando os recursos de
animação simples e de filmagem em "stop-action". A combinação de "jingles" com "table-tops" e
"dissolves", que surgem em "stop-action ", ilustram o "jingle".
Por outro lado, os "slides" constituem a mais pobre e menos eficiente técnica para propaganda na
televisão ― podem ser em forma de transparências de 35 mm ou "telops" opacos ou transparentes.
Um comercial com "slides", na duração de 30 segundos, deve ter pelo menos 3 "slides", mas o ideal
seriam 5 "slides".

A PSICOLOGIA DO INTERÊSSE HUMANO
A produção de qualquer comercial implica na necessidade de conhecimento da psicologia do
interêsse humano, pelo que recomendamos o estudo da matéria. O exame de pesquisas de opinião,
dentro de suas limitações, pode oferecer dados interessantes.
A VENDA DO TEMPO COMERCIAL
Todo segundo, na TV, vale muito. Entretanto, seu preço varia de acôrdo com o horário de maior ou
menor audiência.
AS FORMAS DE PROPAGANDA NA TV
O anunciante pode realizar propaganda exclusiva, como o patrocínio de programas, ou então
apresentar suas mensagens entre os programas, ocupando frações de tempo que variam de 20
segundos a 1 segundo. As produções chamadas "simulcast" são aquelas apresentadas ao mesmo
tempo pelo rádio e a televisão, o que limita o tipo de comercial a transmitir.
PARA UMA ÚNICA APRESENTAÇÃO DE UM "SLIDE"
Mesmo o "slide" exige preparação cuidadosa e conhecimentos específicos da técnica de TV, para que
não saia deformado ou esconda alguma informação preciosa. O êxito de sua apresentação não
depende de apenas uma pessoa ― não podem falhar o produtor, o desenhista, o técnico que fêz o
"slide" a partir do desenho, o redator que o indicou no roteiro, o operador do telecine, o diretor de TV
(que colocará o "slide" no ar), o locutor, o operador de vídeo.
ROTEIRO DE UM COMERCIAL
O "script" de um comercial requer a mesma técnica e o mesmo cuidado dos roteiros de programas,
para que seja apresentado a contento.
A PROPAGANDA ADEQUADA AO TIPO DE PROGRAMA
A programação de uma TV é bastante variada: noticiosos, musicais, comédia e variedades, dramas,
esportes, mistério; programas de perguntas e respostas, de auditório; entrevistas, mesas-redondas,
produções dedicadas ao público infantil, reportagens, filmes de longa metragem, etc. O ideal é
relacionar a propaganda ao tipo de programa durante o qual estará incluída (ou precederá, ou virá a
seguir).
COMO ATUA E INFLUENCIA O PATROCINADOR
O patrocinador é uma das pessoas mais importantes, a ser considerada com o máximo interêsse
quando se quer dar à televisão um papel construtivo na sociedade. Nenhuma reforma da programação
de uma emissora pode se efetuar sem a colaboração decisiva, sem a compreensão daqueles que
compram os segundos e minutos da TV com o objetivo de vender os seus produtos ou divulgar as suas
idéias. Para que o povo brasileiro tenha a oportunidade de elevar seu nível cultural, através da
televisão, requer-se como primeira condição a mudança da mentalidade do patrocinador. Caberá a êle
dizer ao produtor que patrocinará o seu programa, marcado pela seriedade; demonstrará ao diretor da
emissôra que não investirá dinheiro em espetáculos de baixo nível; incentivará as produções
educativas, bem realizadas e capazes de atrair o público sem recorrer a fórmulas ultrapassadas,
sensacionalistas e de mau gôsto.
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PEÇAS PARA TV
Um famoso programa de TV norte-americana, "Cameo Theater", de Albert McCleery, deixa o
cenário para a imaginação do telespectador a câmera concentra-se nos grupos de pessoas,
predominando o "waist shot", o "close-up" e o "extreme close-up". Não utilizar nenhum cenário,
porém, é apenas um método de fazer teatro na Televisão. O mais importante está em ter na mente as
características do veiculo de comunicação de massa que se pretende usar, bem como as características
da peça. A mensagem dramatizada deverá assumir uma linguagem e um tratamento de TV.
OS DIÁLOGOS
Os diálogos serão necessários desde que expliquem ou completem a imagem. A substituição dos
nomes estrangeiros, quando muito complicados ou difíceis de guardar, facilita a comunicação com o
público. Com a movimentação das câmeras e a ampla utilização das técnicas de TV, os diálogos
podem se estender sem perigo de cansar o telespectador.
A ADAPTAÇÃO DE PEÇAS
Não apenas no Teatro o produtor de TV encontra textos a merecer uma apresentação para o
telespectador. Na literatura, brasileira ou internacional, há muitas páginas de valor que esperam uma
oportunidade de comunicação com o público de TV. Para citar somente dois exemplos, indicaríamos
o romance português "O Homem e a Solidão", de Garibaldino de Andrade, e o conto romeno "O
Girassol", de Ion Agirbecean, levando em conta uma característica básica ― temas universalmente
atuais. A personagem principal de "O Homem e a Solidão" luta desesperadamente para ter uma
propriedade rural. Contudo, para obter o que desejava, foi perdendo a afeição de sua família, o amor
da noiva, passando a viver quase como um animal, afastado de todo convívio humano. No final, uma
grande interrogação, essencial, se apresenta ― o que êle ganhou, compensou o que perdeu
definitivamente, sem qualquer possibilidade de recuperar? Claro que não!
"O Girassol" aborda um problema bastante comum, com uma solução prática e humana. Uma sogra
de mau gênio assustava as prováveis noivas de um rapaz. Apareceu, porém, uma jovem, que não se
intimidou ante a fama da velha rabugenta. Realizou-se o casamento. Quando o espôso regressava ao
lar depois do trabalho, a sogra se queixava amargamente da nora, inventando mil e uma indelicadezas
e formulando as mais diversas reclamações. Contudo, por mais que a sogra a maltratasse e a
caluniasse, a jovem espôsa continuava de bom humor, sem se queixar ao marido, cuidando de seus
afazeres. Com o passar do tempo, a sogra não suportou a situação e saiu da casa...
O TEATRO INFANTIL
Na televisão, as peças dedicadas à infância atingem mais de perto o telespectador-mirim, face às
características do meio de comunicação. A autora sugere uma série de programas "EDUCANDO
ATRAVÉS DO TEATRO". Poderiam ser apresentados temas como
― O pássaro engenheiro (o joão-de-barro);
― Os Cavaleiros da Távora Redonda (que tinham o seu código de honra); Excursão ao
Fundo do Mar;
― Viagem Maravilhosa ao Reino Vegetal;
― O Menino que recebeu a visita de uma estrêla (a estrêla falaria sôbre os seus
irmãos, os astros em geral);
― A árvore em perigo.

― A Revolta das Flôres.
Tomemos, por exemplo, a sugestão da última peça.
Vejamos o texto, sem decupagem. Observemos que a linguagem é correta, pois não se deve oferecer a
quem está aprendendo a falar bem a sua língua, diálogos eivados de erros gramaticais.
A Revolta das Flôres
Estrêla ― A cidade estava adormecida. Os habitantes
dormiam. Aproveitando isso, tôdas as flôres, de todos os jardins da cidade, com muito cuidado,
silenciosamente, pé ante pé, abandonaram o jardim. Num terreno baldio, afastado de casas, as flôres
se reuniram em Assembléia-Geral. Tôdas as flôres...
As flôres aparecem, uma a uma, dizendo o seu nome ― As margaridas...
― As rosas...
― As violetas...
― Os cravos...
― Os lírios...
― As dálias...
― As campânulas...
― Os miosótis...
― Os girassóis...
― As papoulas...
― Os jasmins...
― As sempre-vivas...
― As vitórias-régias...
― Os copos-de-leite...
― As camélias...
As flôres vão se reunindo, de frente para o público, formando um meio-círculo.
O girassol ― Estamos aqui reunidos e precisamos agora eleger uma flor para ser a presidenta desta
Assembléia-Geral.
Tôdas as flôres batem palmas. Começam a cochichar, reunindo-se num só grupo. Depois, gritam: ―
A dália, a dália!
A dália fica colocada no centro do meio-círculo.

Dália ― Flôres da cidade, obrigada pela confiança que depositam em mim, elegendo-me para presidir
esta Assembléia-Geral. Infelizmente, o motivo de nossa reunião é bem grave e triste nós, as flôres,
que enfeitamos os jardins dos homens, não estamos sendo respeitadas por êles. Temos recebido tantos
maltratos de adultos e crianças que decidimos a situação não pode continuar assim.
Tôdas as flôres: Muito bem! Muito bem!
A dália ― Comecemos o trabalho de acusação!
A margarida ― Como sofremos! Eu e tôdas as margaridas! Enfeitamos os jardins, as casas, a cidade...
mas os namorados, sentados nos bancos, divertem-se apanhando e tirando as nossas pétalas, uma a
uma ― Bem-me-quer, Mal-me-quer, Bem-me-quer, Mal-me-quer. E as colegas saibam que, se der
"mal-me-quer", os namorados tiram outra margarida e vão arrancando as pétalas, até que termine em
"Bem-me-Quer".
― O cravo e a rosa dão-se as mãos e, dançando, cantam juntos:
"O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada
O cravo saiu ferido
A rosa, despedaçada".
Cravo ― Essa história de briga só aconteceu na música. Estamos reunidos aqui, apelando aos adultos
e crianças que não pisem as flôres.
Rosa ― Damos alegria. Não gostamos que nos esmaguem sem dó nem piedade. Somos beleza.
Enfeitamos tantos lugares, tantas casas fazemos mais bonitas!
Voltam aos seus lugares.
Dália ― Prossigamos com a acusação.
Lírio ― Como lírio, símbolo da pureza, deixo o meu voto de protesto contra aqueles que despedaçam
as flôres. E tem mais: falo também em nome de minha colega, a violeta.
Todos olham para a violeta, que se encolhe, com timidez.
Lírio ― A violeta é o símbolo da humildade. Flor pequenina, esconde sua beleza mimosa nas suas
fôlhas, bem maiores. Resultado há pessoas que pisam em suas fôlhas e até ignoram que estão matando
uma suave violeta!
Dália ― É verdade, violeta?
Violeta ― É sim, sra. presidenta.
Dália ― Por que você não grita? Por que não pede socorro? Por que não chama as formigas para
ajudá-la? As formigas mordem os atacantes e êles largam as flôres.
Violeta ― Eu tenho tanto mêdo que até perco a voz!
Campânula ― As campânulas também concorrem para adornar as cidades dos homens. Entretanto,
quando resolvem encurtar o trajeto a percorrer, pisam-nos sem qualquer sentimento de misericórdia!
Miosótis ― Proponho que não fiquemos aqui nos queixando inutilmente.

Vamos falar com o prefeito da cidade, para que êle coloque em vigor um regulamento de respeito às
flôres. Não podemos "dormir no ponto". Vamos agora!
Tôdas as flôres abandonam o palco."
Um método para movimentar símbolos ou figuras é construí-las de ferro ou aço, e controlá-las com
imans por trás do cartão em que estão colocadas. Um programa infantil chamado "Magnitoons"
utilizava essa técnica para contar estórias, numa longa série da WABD, de Nova York. Personagens
do desenho animado movimentavam-se pelo cenário de fundo, eram sacudidos para indicar quando
os braços, pés ou o maxilar inferior podiam mover-se separadamente. Para controlaras figuras, os
operadores de "Magnitoons" trabalhavam atrás de telas verticais.
Na peça "No país da Rosa Encantada", a autora conduz os telespectadores-mirins a uma cidade onde
uma rosa encantada, auxiliada por pássaros, ensina bons hábitos.
Para a Semana da Asa, sugerimos um texto a ser aproveitado. Trata-se da história ainda inédita "O
Pau-de-Arara do Céu" ― escrita por uma dona-de-casa, Ceres Carneiro, espôsa de um aviador da
FAB e mãe de seis filhos. Selecionamos os seguintes trechos:
"O aviãozinho verde e amarelo estava pousado no aeroporto do Galeão.
De madrugada, viera o mecânico. Limpou o nariz do aviãozinho que estava todo molhado de orvalho,
ajustou um ou dois parafusos, pôs os motores a funcionar. Mas o aviãozinho nem deu pelo carinho
daquêle homem que já há tanto tempo vinha cuidando dêle. Seu pensamento estava voltado para o
outro lado da pista, onde estacionavam os grandes aviões chegados do estrangeiro, "Constellations",
"Viscounts" e tôda uma série de nomes e barulhos diferentes, mais bonitos que os seus. Para dizer a
verdade, o aviãozinho não era assim tão pequeno como o nome possa sugerir. Era um C-47 do
Correio Aéreo Nacional, de vinte e sete lugares, dispostos lateralmente ao longo de sua fuselagem.
Mas, olhando sempre com inveja as outras "aves" que cruzavam os ares, êle se julgava tão pequeno,
tão sem graça, tão mesquinho, que, ao pensar em si mesmo, era sempre como o "aviãozinho". O
relógio do Comando deu uma badalada e o aviãozinho ficou sabendo que eram cinco e meia porque
ouvira tôdas as outras badaladas anteriores àquela. A dor de sua pequenez já se tornara muito grande
e êle vivia insone, assistindo o piscar das primeiras estrêlas e o apagar das últimas. O aviador chegou
um pouco sujo e barbado, porque tinha voltado de uma outra viagem, mas o aviãozinho não lhe
prestou atenção. Só tomou conhecimento dêle quando o aviador, depois de levá-lo para a cabeceira da
pista, atacou os motores. Então, seu coraçãozinho pulsou violento. E num instante o cavalinho alado
saiu corcoveando pelo céu. Já estavam no ar há 10 minutos quando êle ouviu pelo rádio a noticia de
que êle, o aviãozinho C-47 do CAN dirigia-se naquele momento a Montes Claros, atendendo a um
apêlo feito através da Rádio Nacional, a fim de que fôsse levada até lá, com a maior urgência, uma
ampola de sôro anti hemofílico para uma criança que se achava em perigo de vida. E a estação de
rádio continuava: "Facilitem a descida do C-47 do CAN que chegará talvez à noitinha. Acendam os
faróis do carro, para a descida. Atenção, atenção! Acendam faróis no campo para a aterragem do C-47
do CAN". O aviãozinho, que andava tão abatido, sentiu-se importante de repente, esticou o nariz,
distendeu as asas e assoprou com fúria as nuvenzinhas que andavam engatinhando pelo céu. Então êle
era esperado por uma cidade inteira, e acenderiam faróis para recebê-lo, e falariam dêle durante todo
aquele dia e ainda muito tempo depois? Esqueceu tôda a sua tristeza. Era agora, do nariz à cauda, e de
uma ponta a outra da asa, orgulho, orgulho, orgulho..."
"O aviãozinho dirigia-se a Montes Claros, para salvar uma criança doente. O aviador estava sério,
calado, mas o aviãozinho fazia grande barulho e pensava ainda fazer mais à sua chegada. Só conhecia
a sua dor, a tristeza de não ser importante. Nunca vira de perto o sofrimento do próximo, tão alheio
andava às suas rotas. Nunca chegara a conhecer um coração de mãe prêso à haste da vida de Um filho.

Era um aviãozinho muito frívolo. A sua chegada, faróis iluminaram a noite e êle desceu sob a mão
hábil do aviador calado. Mãos apressadas vieram em busca do sôro que vinha em seu bôjo e saíram a
correr, para salvar o menino. O aviãozinho ficou só e, aquela noite, ainda não conseguiu dormir.
Como invejava os aviões mais importantes, transportando estrêlas de cinema, reis e princesas,
estadistas! Pela manhã, o aviador chegou acompanhado de um homem tímido e humilde, que lhe
entregou uma cestinha de frutas e não pôde articular uma única palavra, porque seus olhos de pai
eram mais expressivos e falavam mais. O aviador voltou mais calado ainda e o aviãozinho,
emburrado, empurrou de mal geito três nuvenzinhas que andavam brincando de ciranda pelo céu. De
volta ao Galeão, o pilôto surpreendeu o aviãozinho ― nada falou das proezas dos dois. Muitos dias se
passaram. O oficial fêz seus correios em outros aparelhos do Correio Aéreo Nacional e o aviãozinho
realizou outros vôos, em companhia diferente. Mas, certa manhã, ambos tornaram a se encontrar. O
aviãozinho estremeceu. Uma fila grande de passageiros aguardava o momento do embarque e êle,
depois de espiá-los, considerou, muito aborrecido, que aquela gente bem poderia arranjar outro meio
de transporte. Afinal, êle era um aviãozinho decente. Não um pau-de-arara do céu. Aquela mulher
maltrapilha e mal cheirosa, com uma criança ao colo, bem poderia desistir da viagem. E aquêle outro
também... e aquela velha tagarela de chinelos, aquelas crianças sujas... Mas o aviador não parecia
pensar como êle; chegou mesmo a ajudar seus passageiros. Que homem esquisito, pensou o
aviãozinho!
Os passageiros pobres e sujos tomaram lugar no C-47.
O aviãozinho ganhou o espaço, dessa vez, com muito menos agilidade... porque, além dos
passageiros, êle fôra carregado na tarde anterior de um punhado de sacas de feijão e arroz, latas de
gordura, sal, açucar, batatas, coisas que êle achou de uma vulgaridade incrível. O aviador virou o
nariz do aviãozinho na direção de São Paulo... e êle concluiu que seria uma longa viagem, o correio
chamado Xavantina. O companheiro do aviador, outro experimentado pilôto, era falante e gesticulava
muito; mas o aviãozinho quase não entendeu nada do que êle disse, porque a criança magricela
gritava de mêdo e a velha dos chinelos rezava em voz alta. Nada de grave acontecia. Apenas iam a
caminho de São Paulo e qualquer viajante mais "tarimbado" sabia que, ali, o avião ficava sempre
sujeito a algumas turbulências. Mas a velha dos chinelos e a criança magricela não estavam a par
dessas coisas tão corriqueiras, e isso deixou o aviãozinho bastante irritado. De modo que não teve
tempo de estudar mais detidamente o aviador calado. Quando se deu conta, estava aterrando no
Aeroporto de Congonhas. Demoraram quarenta minutos em São Paulo, o tempo suficiente para
completar a gasolina, preencher o plano de vôo e efetuar o embarque dos passageiros. Agora, o
aviador conversava com a tôrre, diálogo tantas vêzes repetido: ― "Tôrre de São Paulo de correio dois
zero uno três instruções táxi e decolagem. " A tôrre respondeu: ― "Livre o táxi pista três quatro;
ajuste do altímetro uno zero uno três milibares inteiros; hora certa quarenta e cinco minutos; chame
quando pronto".
O aviãozinho já não ouvia mais. Perdia-se em considerações. Uma senhora viera à última hora insistir
com o aviador, querendo a todo o custo sua simpatia. Tinha uma filha doente e queria viajar com ela,
voltar para o interior de onde viera. Mas o pêso do avião já estava completo. A senhora queria que o
comandante desse um jeitinho, insistia, suplicava. Alguns quilos a mais não fariam diferença. Mas o
pilôto se mostrou irredutível. Não poderia sacrificar a vida de 27 passageiros, a carga preciosa que
levava, para atender a um gesto de piedade que o coração lhe pedia que fizesse.
Êle se sentia responsável pelos passageiros, a carga e o aviãozinho".
"O aviãozinho sonhava... queria ser enviado a uma fábrica estrangeira, de onde voltaria remodelado,
uma pequena jóia do céu, as cadeiras conversíveis e estofadas e uma fina clientela do espaço
movendo-se no bar elegante e funcional, situado em cauda de granfino.
Garrafas cosmopolitas, de pescoços esticados como nobres damas exibindo rótulos aprovados pela

gente "bem" e o aroma de finos tabacos esvoaçando em grandes voltas, enquanto êle, o aviãozinho,
cronista social das altas rodas do céu, passeia em traje a rigor a elegância verde e amarela que Deus
lhe deu. Seus sonhos já iam alto, quando foi obrigado a descer e aterrar numa cidadezinha do
Triângulo Mineiro. O aviador deu um quarto de volta, e uma nuvem de vento e poeira fêz com que
três freiras, do lado de fora da estação de passageiros, levassem as mãos aos véus que esvoaçavam e
corressem para dentro da casa. O aviãozinho viu que alguns de seus passageiros já desciam a
escadinha e novamente foi tomado de rancor e vergonha dêles. E aquêle sentimento de cólera o
impediu por algum tempo de pensar.
Um menino descalço aproximou-se dêle dai a pouco, e pôs-se a observá-lo. O aviãozinho não se
mexeu, nem se dignou dar a entender que o vira. Não passava de um néscio, com certeza. Um to linho
qualquer que via um avião pela primeira vez. Desprezava-o, a êle e a sua cidadezinha. O menino leu
numa voz cantada o prefixo do aviãozinho, alisou-lhe mentalmente o papo prateado e voltou a ler o
prefixo, fascinado.
Duas outras crianças aproximaram-se dêle e passaram a conversar.
― "Êste avião é quadrimotor".
― "Não, é bimotor" contestou o primeiro menino, alisando novamente, com um gesto, o papo do
aviãozinho.
― "O José sabe tudo. Vai ser aviador, não é, José?"
― "Vou" ― disse José. E vislumbrando o respeito e admiração na face dos companheiros, ajuntou:
"Ainda quero passar aqui em Uberlândia, montado neste Pau-de-Arara. Vocês vão ver só".
O aviãozinho levou um choque e a gasolina fugiu-lhe das veias. Uma alcunha. Já lhe davam uma
alcunha, a êle que vivia humilhado, carregando pessoas e coisas que outros aviões nem ao menos se
dignavam olhar.
Estranho pressentimento o assaltara no comêço da viagem e agora êle via realizar-se o terrível
presságio. Aos olhos de tôda gente, êle não passava de um renegado, de um pau-de-arara do céu. ―
"É um bimotor, sim ― continuou o menino. Mas vale mais que uma dúzia de quadrimotores juntos.
Aquêles vivem pra baixo e pra cima carregando os ricos, os almofadinhas, os que se divertem. Êste,
não. Êste é mais simples, mais feio, mas desce em qualquer buraco e o seu trabalho é belo e feito com
amor.
A gasolina voltou às veias do aviãozinho e um sentimento nôvo,· inesperado, apossou-se dêle,
enquanto o menino falava.
― "Quem é que leva comida pros índios? Quem leva roupa? Remédios?"
― "É êle, é José?"
― "Natural, Quem você pensa que é? Êles lá não têm estrada-de-ferro, não têm estradas de
automóvel. São por acaso êsses janotas enfeitados que vão para o estrangeiro? Não. É o pau-de-arara.
E as cartas?
Quem é que leva as cartas pra essa gente que vive lambendo embira no sertão? Quem é que leva a
esperança?"
O aviãozinho, traído pela satisfação, sacudiu com fôrça a empenagem.

― "O José sabe tudo. Quem é que te conta, hein, José?"
José deu de ombros e continuou a enumerar os serviços que o aviãozinho prestava ao Brasil.
O aviãozinho, êste nem respirava, tão atento estava às prosas do menino.
E dizer que êle não sabia da sua importância. Tinha sido necessário que um menino surgisse da terra
para explicar a êle, ao viajante tarimbado, com milhares de horas de vôo, o valor e a significação de
seu trabalho.
Espiou em roda. Pena que não tivesse mais gente escutando. E se êle desse um jeito de chamar a
atenção? Poderia fingir um mal estar qualquer, Uma pane, por exemplo, não era coisa difícil de
representar, quando o aviador falasse em prosseguir viagem. Muita gente acorreria da estação de
passageiros e então, todos, todos, ficariam sabendo quem era êle. E a velha mania de ostentação
voltou a criar imagens na cabecinha do pau-de-arara.
Súbito, sem saber como, nosso aviãozinho começou a sentir-se nauseado. Do seu bôjo vinha um
cheiro insuportável de cebolas. Na tarde anterior, nem se apercebera que elas faziam parte de sua
carga. Como êle odiava cebolas! Aquilo era cheiro de um avião decente?
Odiava cebolas. Cebolas e macacos. As cebolas, êle as levava sempre nessas grandes viagens para a
selva. E quando voltava, era raro não trazer macacos. Êles eram uma constante em sua vida
atormentada de pau-de-arara. Lembrou-se com ódio crescente de muitos outros correios, de muitos
outros cheiros nauseantes, de muitas outras coisas, animais, aves, gente... E foi prêso de uma
indescritível depressão. A maior parte dos passageiros ficou em Uberlândia.
Agora, apenas seis subiram a escadinha do pau-de-arara: o prêto da trouxa, a velha tagarela, a mulher
maltrapilha com sua criança e as três freiras. Mais precisamente: seis passageiros e um colo. As
freiras puseram-se a procurar lugares, alegres, sorridentes, palradoras. O aviãozinho mal as olhou.
Conhecia bem aquelas três. Poderia até dizer os seus nomes. Quantas vêzes êle as carregara, de Pôrto
Nacional para Uberlândia, de Uberlândia para Pôrto Nacional, de Pôrto Nacional... Ora, nem queria
recordar. Elas também faziam parte de seu desespêro. Por causa delas andara sempre sujo, carregando
material de construção para um colégio nos confins do mundo. Êle, que tanto amava a limpeza, por
causa delas vivia como um pau-de-arara... Por causa delas.
O aviador voltou e o aviãozinho sentiu-se melhor.
Esqueceu-se, entretanto, da encenação que pretendia fazer. Estava por demais nauseado de tudo e de
todos. Levantou vôo e, indiferente, deixou para trás a bela cidadezinha embrulhada na fita verde de
um rio. Continuou a remoer velhas mágoas. Sabia que isso era mau, que lhe envenenava a alma, mas
queria torturar-se. Lembrou-se do caçador que carregara um dia, um homem forte, gabando-se de sua
saúde e do massacre que infligia às aves. E suas mãos estavam manchadas de sangue. Não suportava
os caçadores.
Vemos, portanto, que o nosso aviãozinho, apesar de ambicioso e um tanto invejoso, tinha uma
riqueza no coração: bons sentimentos.
"O aviãozinho não suportava os caçadores. Sempre lhes tivera horror. Nunca pudera vencer a repulsa
que tais homens lhe causavam.
Na solidão de seus vôos, a visão de uma pequena ave era como uma gôta dágua refrescante. E êle as
conhecia tôdas, todos êsses pequenos sonetos emplumados, hóspedes dos cerrados e das selvas dos
regatos e igarapés, do Brasil Central e da Amazônia.

Em Caiapônia, as curicacas, aos casais, vinham espiá-lo de perto, soltando seu pio estridente. O
corrupião, o xexéu, o chico-preto, o Manoel-bêsta, todos são seus amigos. Em cada campo de pouso,
uma ave está sempre à sua espera. Antigamente, antes de sua doença, quando não sofria de
melancolia, gostava de assustar a passarada sertaneja. Vinha voando silenciosamente como uma
borboleta ou um disco voador e de repente abaixava o nariz, disparava a hélice e soltava um ronco de
espantar assombração. A terra lá em baixo era um alvorôço de penas. Aves-meninas, moças e velhas
saiam de suas casas e punham-se a correr. Era engraçado. Pensavam que o céu estava se rasgando e
que era chegado o dia do Juízo Final. Aves doentes, manquitolas, algumas ainda sem fazer sua
"toilette" matinal, com as penas eriçadas, despenteadas... Era engraçado. Gostava principalmente de
ver as garças que andam sempre muito emproadas e limpinhas devido ao talco azula do que passam
no corpo. É sim, acreditem! O pau-de-arara soube que elas tiram uma penugem do peito que se
desmancha como talco e, com o pente que têm no dedo do pé, fazem sua "maquilage" de bailarinas.
Ah! Mas era de se ver a correria delas em cima daquelas pernas de pau. Pareciam artistas, ou melhor,
bailarinas, fugindo do camarim em fogo. Depois da brincadeira, recebia recados malcriados de aves
que adoeceram de susto; e muitos conselhos, principalmente da vovó Murucututu.
― Meu filho, seja mais sensato, enfie um pouco de juízo nessa cabecinha. Olhe, as corujas...
Mas essa fase terminara. Agora, êle vivia deprimido, angustiado, adquirira até uns tiques nervosos.
Vocês vêem, tudo por causa de seu orgulho tôlo, de sua inveja pelos aviões maiores, pelos jatos de
luxo.
Como o nosso aviãozinho não dormia à noite, sempre lutando com a insônia, as corujas eram suas
únicas companheiras. Ficava horas e horas a escutar os diálogos filosóficos que vovó Murucututu e o
Corujão-orelhudo travavam. Gostava muito do caburêzinho, tinha mesmo uma grande simpatia por
êle, mas aquela miniatura de coruja era diferente das outras. Ficava acordada durante o dia e à noite
dormia. Por isso, quase nunca respondia às suas indagações. Mesmo assim, só em ouvir as prosas dos
mais velhos já estava quase se tornando um filósofo. Não fôsse aquêle seu temperamento impulsivo...
Veio-lhe à mente outra vez o caçador e a viagem que fizera com êle. Lembrou-se que para
atemorizá-lo, despencava-se em cada rasgão que encontrava no céu, gemia, rangia as asas, arfava
como ave ferida e, mais adiante, tornava a despencar-se noutro rasgão de vácuo. Atemorizara bastante
aquêle homem, revirou seu estômago, amarelou sua cara covarde. Instintivamente, voltou-se e
examinou seus passageiros. Nenhum com mãos manchadas de sangue. Nas mãos brancas das freiras,
rolavam as bolotas pretas dos rosários. Acalmou-se e, então, distraidamente, como quem olha uma
velha paisagem, pôs-se a olhar para dentro de si mesmo e viu a sua alma, a mesma de quando será da
fábrica. Ali estava a bússola, a grande orientadora da alma, que não permitia enganos nem desvios no
caminho. Não fôsse ela, que seria dêle, quando o altímetro, conduzindo-o tão alto, tão perto das
estrêlas, das amadas estrêlas, permitisse que êle se deixasse ficar a contemplá-las? Não fôsse ela, que
seria dêle, quando sua vaidade, seu egoísmo e a terrível angústia, companheira de tôdas as horas,
fizessem subir a tal ponto a pressão do manômetro que seu pequeno motor-coração viesse a se
estilhaçar em pedaços? Sàmente ela sabia utilizar as pequenas boas qualidades que êle possuía: a sua
lealdade, o seu anseio de perfeição, o seu amor à beleza e à justiça, norteando-as e dando-lhes
equilíbrio nas procelárias. Tornou a olhar os instrumentos. O altímetro, o velocímetro, o termômetro
de óleo, o manômetro, o rádio compasso, a bússola... Sua alma... Sua alma não deveria, como a dos
homens, desgastar-se pelo cotidiano. Cuidaria mais dela, de agora em diante; não permitiria que
pequenas humilhações, acumuladas nos instrumentos de precisão, viessem a prejudicá-la. Não
permitiria! Não permitiria! Ia fazer tudo para que o seu lado bom vencesse as suas tendências más.
Entretanto, deveria haver um jeito de mudar de vida".
"O pau-de-arara sentiu um pequeno solavanco e admirou-se muito quando viu o campo de Ipameri e a
terra firme. Estivera tanto tempo entregue a seus próprios pensamentos que não se apercebera da
descida. Fizera o problema como um autômato. Passageiros e tripulação desceram. O comandante

atendia a várias pessoas: umas solicitando lugares, outras entregando encomendas, uma carta, um
recado... É êle sempre solicito, paciente. O comandante era vegetariano. Talvez viesse dai a sua
serenidade. Mas não. Por isso não. Ele também era. Isto é, só se alimentava de gasolina e óleo. Como
não havia um nome adequado para êsse tipo de alimentação, preferia dizer que era vegetariano como
o comandante.
A correspondência e alguns caixotes foram entregues, e a tripulação preparava-se para entrar no
avião, quando um velhinho encarquilhado surgiu perto da escadinha, sobraçando uma galinha de
pescoço pelado. Trouxera de presente para o comandante. Aquela galinha era uma boa poedeira e de
muita estimação, dizia o velho. O comandante, tempos atrás, levara seu filho doente e o trouxera de
volta, são e salvo. Será que o comandante se lembrava? Êle tinha sido picado de cobra, sua perna
quase secara. Agora estava bom, trabalhando, forte como aro eira. A galinha era de estimação, por
isso trouxera para o comandante. O aviador sorriu e aceitou o presente. Quando menino, era grande
entendido em galinhas. O velho poderia ficar sossegado. Cuidaria bem dela. ― e subiu a escada com
o presente debaixo do braço. O aviãozinho desferiu um olhar terrível sôbre a poedeira: ― "Feia".
Logo, porém, procurou dominar-se. A galinha não tinha culpa de ser feia, ninguém tem. O êrro era
seu. Precisava aprender a se controlar. Aquela galinha seria até um bom comêço para sua reforma
geral. Dizem que a galinha tem miolo mole, não tem massa cinzenta. E êle era extremamente
impaciente com os simplórios. Ia ser bem difícil. Teria de corrigir sua impaciência, a franqueza rude,
o egoísmo, o orgulho... Muita coisa.
Talvez não sobrasse nada dêle no fim das contas.
Ficou pensativo. Não lhe agradava esta idéia. Sempre tivera desconfiança das pessoas reformadas.
Elas perdem sua essência, despersonalizam-se, tornam-se insípidas. Imaginem o Barão de
Muchausen deixar de mentir. Ou mesmo a rosa do Pequeno Príncipe. Não gostaria mais deles. E a
Emilia de Monteiro Lobato? Poderia deixar de dizer asneiras, fazer mácriações, ser impertinente? Era
um caso a pensar. Precisava refletir muito antes de decidir-se à sua transformação.
Vejam vocês quanta desculpa nós arranjamos, quando se trata de corrigir nossos defeitos. Realmente,
não é fácil, mas... vocês não acham que vale a pena?"
"Pernoitariam naquêle lugar. O comandante avisou aos passageiros. Aquêles que desejassem
prosseguir viagem deveriam estar no campo às sete da manhã para a chamada.
As freiras despediram-se ao pé da escada.
― "Obrigada, comandante. Deus lhe pague e que prossigam fazendo uma boa viagem." ― disse a
madre superiora.
― "As senhoras ficarão aqui?"
― "Sim. Ficaremos à espera do Caiena. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos em Pôrto
Nacional. O senhor há muito tempo não vai lá. Não sabe como o nosso colégio ficou bonito. O senhor
se recorda do trabalhão que demos à FAB, quando de sua construção? Não esqueço os aviadores em
minhas orações.― "Obrigado, irmã, por mim e meus companheiros" ― respondeu o aviador.
A freira continuou "Digo sempre: o trabalho realizado pela FAB é heróico e dêle o Brasil se beneficia,
muito particularmente nós, missionárias, e a gente pobre do sertão. O senhor sabe que êste ano
estamos com as classes lotadas de crianças? Não fôsse a FAB, acredito que seria impossível construir
nosso colégio. Quantas analfabetas!..."
O aviãozinho viu as freiras se afastarem. A última frase ficara com êle. Quantas crianças

analfabetas... Resolveu fazer uma modificação em suas antipatias. Andara muito sujo, é verdade,
carregando material de construção e, àquela época, não percebera o alcance de seu trabalho. Agora,
conhecia o resultado dêle. Tinha contribuído para levar a centenas de crianças brasileiras uma,
pequena luz, um luzeiro diminuto como um vagalume, mas que cresceria e alumiaria seus caminhos,
afastando-as da ignorância.
O comandante falou: ― "Deixei uma passageira na cabina. Será que vocês podem arranjar um pouco
de milho para ela?".
― "Milho?" perguntou o sargento.
O comandante então, falou bem sério: A passageira é uma galinha de pescoço pelado. O sargento
respondeu: ― "Positivo, comandante. Positivo" E saíram todos rindo.
O aviãozinho demorou seu olhar sôbre a tripulação e, mais particularmente, sôbre o comandante. Ia
êle caminhando num passo regular, na cabeça o quépi, numa das mãos uma pequena maleta, na outra
o infalível cabide com um terno civil e a túnica da farda.
Eram três e meia quando o sargento voltou em companhia do mecânico de vôo e de um rapazinho.
Trouxeram com êles uma lata de gasolina, uma de oléo, um filtro de camurça e apetrechos de
limpeza: balde d'água, vassoura, estôpa, etc.
Trataram primeiro do reabastecimento do aviãozinho. Encheram os 4 tanques de gasolina, dois em
cada asa, sempre usando o filtro de camurça. Depois, encheram os dois tanques de oléo.
Finalmente, enquanto o mecânico bloqueava os comandos, o sargento explicava ao rapazinho como
êle deveria proceder à limpeza. Este, muito esperto, limpou ràpidamente os bancos e varreu o chão.
Após tudo limpo, fecharam as janelas e já se dispunham a sair, quando ouviram o cacarejar da
passageira. Lembraram-se do Pescoço Pelado.
O rapazinho foi buscar o milho e o depositou com cuidado dentro da cesta para que ela pudesse
servir-se sem muita dificuldade.
Feito isto, revistaram tudo mais uma vez, fecharam a porta do Pau-de-arara e lhe puseram calços nas
pernas. Saíram os 3 conversando. O aviãozinho ficou brilhando ao sol.
Sentia-se bem melhor agora. Entretanto, o calor era quase sufocante na capital goiana. À pouca
distância dali, a 40 minutos de avião, em Brasília, a temperatura era bem agradável àquela hora. E o
Pau-de-arara sorriu ao se lembrar do tempo da construção da nova capital. Quando levantava vôo em
Goiânia, já avistava o "rádio farol" de poeira suspenso no ar do planalto. Àquela época, não sofria de
depressão e deixou-se contagiar pelo estonteante sinergismo de homens e máquinas. Quantas viagens
fizera, até duas por dia. Vidro, mármore, cimento, candangos, arquitetos, políticos... Cargas valiosas
de mil quilos e mais, gente valiosa de mão-de-obra, talento, energia...
Na solidão do planalto, surgiu uma colmeia de homens, uma célula viva. Os pequenos animais que ali
viviam espantaram-se do inusitado acontecimento. Viviam ali naquela solidão quase 500 anos após
Cabral e, agora, a terra era revolvida, redemoinhos de poeira subiam aos céus como penachos de
vulcões, o planalto se incendiava de poeira, de ardor patriótico, de audácia, de pioneirismo, de arte...
Lembrou-se também de que sofrera bastante das vias respiratórias por êsse tempo, devido ao clima da
região, extremamente sêco. Isto acrescido do fato de tôdas as passageiras levarem da capital, como
"souvenirs", arranjos florais. Eram belas realmente as flôres sêcas que compunham êsses arranjos,
mas o pólen que se desprendia delas provocava-lhe verdadeiros acessos de asma.

Na época da construção de Brasília, o aviãozinho, o nosso pau-de-arara do céu, chegou a ficar
entendido em política, pois estava sempre transportando deputados, senadores e até Ministros de
Estado. Existia uma ponte aérea Rio-Brasília e, nos fins de semana, ninguém queria ficar para trás. Os
cariocas, principalmente, sentiam saudades do mar e não abriam mão de seu turismo. Não se
importavam de viajar desconfortàvelmente no C-47 da FAB. Queriam viajar, mesmo sentados em
bancos laterais. Uma ou outra vez, carregou artistas, e assim, tornou-se também bom conhecedor de
arte, de arquitetura funcional, de móveis no belo estilo colonial brasileiro e até de paisagismo. Ah,
como eram agradáveis essas tertúlias aéreas! E quando as chuvas chegavam, após um longo período
de estiagem, êle ainda continuava voando. Iam-se as nuvens de poeira. Ia-se o pôr-de-sol que, a cada
tarde, como o lendário Uirapuru, vinha cantar nos palácios de vidro e nas árvores torturadas do
cerrado. E lançando sôbre tôda a cidade a magia de suas penas, o pôr-de-sol, êsse pássaro encantado,
desferia a última nota de sua voz no rosa, no violeta e no vermelhão. Ele continuava voando.
Chegavam as chuvas como num dilúvio, levando o barro ao mármore e às pastilhas, respingando-o
nas pernas dos candangos e nas camisas brancas dos escolares. O céu cobria-se de nimbos. E o
aviãozinho ficava a circular em órbita de Brasília, devido às condições meteorológicas abaixo dos
mínimos previstos pela Diretoria de Rotas. Mas continuava voando. Depois da inauguração da
capital, ainda fêz algumas viagens, mas agora transportando diários oficiais, mil e setecentos quilos
de papel. Atualmente, seu destino era a selva. Talvez um dia voltasse a Brasília. Ouvira dizer, não
sabia onde, que em Brasília já se encontrava rosas...
O crepúsculo chegava, no momento, à cabeceira da pista, o céu era de um azul profundo e a primeira
estrêla surgiu.
― "Estrêla Vésper" ― disse o aviãozinho para si mesmo, quase numa oração.
Conhecia todo o céu, sem precisar de mapa. Refletiu um instante: não importavam os caminhos, o que
somos, o que fazemos, desde que sôbre nossas cabeças existissem estrêlas. As estrêlas eram suas
companheiras...
O aviãozinho olhou com tristeza para os bancos laterais, ainda vazios de seus passageiros. E seu olhar
demorou um pouco mais na galinha que um velho dera ao pilôto.
Pobre Pescoço Pelado! Implicara gratuitamente com ela. Era uma infeliz, que dormia cedo porque
não sabia pensar, nem conhecia as estrêlas. Súbito, lembrou-se da mulher maltrapilha e sua criança
magricela. Onde estariam? Dormindo ao relento, com certeza. Seu coração confrangeu-se. Viu
mentalmente a criança deitada no colo da mãe, dormindo, a respiração curta como a de um
passarinho. Ah, se êle pudesse fazer alguma coisa por ela! Há muito não rezava. Já nem se lembrava
mais. Mas nesta noite azul, com o céu transformado numa grande água-marinha, as palavras lhe
afloraram aos lábios:
― Senhor, tende piedade do anjo magricela que dorme nas calçadas, come a merenda do aviador
caridoso, voa num pau-de-arara do Céu e, doente, não pode andar com suas próprias pernas.
Amanhecia... A terra se povoava de ruídos de homens, de pássaros, de insetos... Acabou-se a noite e
seu mistério envolvente. Chegou o dia, com seus afazeres inadiáveis,e a luta prosaica pela
subsistência. Ouviu algumas vozes. O sargento do pôsto e o mecânico de bordo chegaram para lhe
fazer uma última vistoria. Os passageiros também começavam a chegar: a velha tagarela, o prêto da
trouxa, o garimpeiro, o funcionário da Fundação Brasil Central. Faltavam o soldado e a mulher
maltrapilha. Talvez viessem mais tarde. O comandante e o co-pilôto deveriam estar preparando o
plano de vôo. Ah! Chegou a mulher maltrapilha com sua criança magricela. A velha tagarela
aproximou-se dela e deu biscoitos à criança. Disse que tinha se hospedado em casa de uma comadre
quitandeira... A outra lhe contou que encontrou um médico de bom coração, e êle prometera operar a
perna de seu filho. Voltaria pela FAB, logo que o menino engordasse. "O doutor disse que êle vai
andar." O aviãozinho ficou com os olhos vermelhos. Seu pedido fôra aceito. Fungou e tossiu,

fingindo-se resfriado. Olhou para a estação de passageiros e sua emoção estancou subitamente.
Caminhando junto ao comandante, alto, louro, uma camisa espalhafatosa, máquina de retrato a
tiracolo, binóculos... Um turista! O aviãozinho ficou tão alvoroçado que, se não fôssem os calços
segurando suas pernas, teria desmaiado de alegria ali mesmo na pista.
As coisas mais diversas, o turista americano trazia em suas malas, deslumbrando o aviãozinho:
pastilhas contra doenças tropicais, botas de cano longo à prova de serpentes, calças Lee, camisas com
o 007 e os "Beatles" cabeludos, uma lanterna microscópica do tamanho de um vagalume e com a
potência de uma estrêla, capacete, óculos escuros, gravador de fita, transmissor e receptor, bússola,
um cobertor em forma de saco, duas garrafas de "whisky", chicletes, chocolates, cachimbo, fumo
"Half and Half ", repelentes contra mosquitos, cigarros Chesterfield, Camel e Luck Stricy... e,
finalmente, o que mais o interessou, um colchão que, dobrado, ficava quase do tamanho de um lenço.
Mr. Chicletes explicou que depois de cheio de ar, era mais confortável que um tapete voador.
A velha tagarela, que há muito se encontrava sentada dentro do avião, e que também observava as
maravilhas que saiam das maletas, persignou-se e falou em voz alta:
― Artes do diabo.
o comandante consultou o relógio de pulso e apresou-se em partir. Disse a Mr. Chicletes que deixasse
o restante para mostrar depois; convidou-o a viajar na cabina, logo que o avião levantasse vôo. O
turista, satisfeitíssimo, agradeceu e apressou-se em fechar as maletas mágicas. Os passageiros
apertaram os cintos, os calços foram retirados das pernas do Pau-de-arara e êle foi taxiado para a
cabeceira da pista, de onde deu uma corridinha e levantou vôo com a virilidade e a elegância do
jaburu, planando bem alto no céu. Pescoço Pelado pôs-se a cacarejar. Avisava à tripulação que
pretendia botar um ôvo.
O aviãozinho ficou furioso. Aquela galinha não tinha educação, não tinha compostura."
Pensando no problema da filha única (conhecemos tantas que começam a vida com esta grande
desvantagem), a autora escreveu:
A MENINA QUE NÃO SABIA BRINCAR
1
Regina morava numa linda casa, com jardim e quintal, na beira da praia.
Mas, aos 10 anos de idade, não tinha amizades. Tinha muitos brinquedos. Amigos, nenhum.
De que lhe serviam: a casa bonita, o jardim e o quintal?
Era divertido, brincar sozinha com tantos brinquedos?
2
Regina sentia-se orgulhosa de suas bonecas, do pianinho, dos jogos e das bolas coloridas. Estava
cansada, porém, de brincar sozinha. Não achava mais graça. A culpa não era dos brinquedos, que
continuavam coloridos e bonitos.
3
Uma tarde, sua mãe lhe disse que ia convidar as crianças da redondeza para uma festa. Regina nunca
tivera uma festa em sua casa. Seus pais achavam que era preciso gastar muito dinheiro numa ocasião

dessas. Mas viram a solidão de sua filha, e tiveram pena.
4
As crianças chegaram, barulhentas e alegres. Espalharam-se pela sala e quartos da casa.
Espalharam-se pelo jardim. Davam gritos de alegria ao ver as árvores do quintal.
5
O espanto maior foi quando viram a quantidade enorme de brinquedos, sôbre a cama e os outros
móveis do quarto de Regina.
Os meninos pegaram no trenzinho elétrico e começaram a brincar.
As meninas apanharam bonecas, para embalar ao som de uma canção de ninar.
6
Regina não conseguia entender aquilo. Zangou-se.
Quis tomar os brinquedos das mãos dos convidados. As crianças gritaram, sem querer entregar as
bonecas, as bolas, os bichos de corda, o trenzinho.
7
A mãe de Regina entrou no quarto. Sua filha chorava. Dona Ivone explicou-lhe que devia permitir aos
convidados brincar com os seus brinquedos. A muito custo, Regina concordou.
8
Quando as crianças saíram, a mãe de Regina chamou-a para conversar.
― Minha filha, você não gostou de ver seus convidados brincando?
― Com os MEUS brinquedos, mamãe?
― Sim, com os seus brinquedos. Quando você fôr à casa de seus novos amiguinhos, brincará com os
brinquedos dêles.
9
No dia seguinte, Regina empurrava num carrinho sua boneca mais linda.
Depois do passeio, mudou-lhe a roupinha.
No fim de algum tempo, achou sua brincadeira sem graça. Não tinha ninguém com quem conversar.
Ficou triste. Chorou. E até esqueceu a presença da boneca.
10
Dona Ivone, ao ver a tristeza de sua filha, resolveu levá-la à casa vizinha, onde moravam duas
garotinhas mais ou menos da idade de Regina.
11

As meninas receberam Regina com alegria. Na varanda da casa, tinham preparado uma "residência"
para as bonecas: com móveis, geladeira, pratos, copos e talheres.
Regina ficou admirada ao saber que os brinquedos eram das duas irmãs.
Lúcia e Marina, êstes eram os nomes das meninas, disseram à Regina que iam brincar juntas, de
"dona de casa". As bonecas seriam suas "filhinhas".
12
Após arrumarem a "casa", as três meninas resolveram levar suas bonecas a passear pelo jardim.
Mostraram as flôres às suas bonecas. O sol dourava as pétalas vestidas de azul, que sorriam para a
tarde luminosa. Os miosótis, em sua meiguice silenciosa, pareciam mesmo falar. "Não te esqueças de
mim".
As garotas explicaram às bonecas:
― Bem cedinho, as flôres estão salpicadas de alvorada." (repetindo uma explicação dos adultos).
13
Os caracóis saíram de seus esconderijos nas folhagens, para verem as meninas e suas bonecas.
Cochicharam uns com os outros. Mas não estavam falando da vida alheia, não. Eram caracóis bem
educados e de bom coração. Comentavam sôbre a alegria das garotas. Gostavam do sorriso das
meninas. Pensavam que as vozes das meninas eram canções de amor.
14
As nuvens do céu também queriam apreciar as meninas partilhando os seus brinquedos, e
empurraram o sol. Elas sempre choravam quando viam brigas e guerras, e queriam ver aquela cena de
união, numa brincadeira infantil. Como estavam unidas, as nuvens conseguiram afastar o sol. A mãe
de Lúcia e Marina apareceu, então, à porta da casa:
― O céu está anunciando chuva. Ê melhor vocês guardarem os brinquedos e entrarem, para brincar
na sala.
As nuvens sorriram, apreciando os movimentos das garotas.
15
Naquela noite, Regina disse à mãe, antes de Se deitar:
― Quando eu brinco com outras meninas, não tenho só para mim tantos brinquedos, o que é um
pouco ruim... Mas não tem mesmo graça brincar sozinha."
O TEATRONECO DO CECOSNE
O teatroneco é uma criação exclusiva do Centro Educativo de Comunicações Sociais do Nordeste
CECOSNE. Êste nôvo tipo de boneco especializado para teatro e televisão, aproveita, em sua
confecção, o material existente na região. Com o teatroneco, o CECOSNE pretende realizar um
intenso programa de montagem de peças. O objetivo principal consiste em aproveitar a própria
cultura nordestina, desenvolvendo o boneco com base em estudos e pesquisas visando à utilização do
teatro como instrumento de educação. O teatroneco poderá ser usado pela televisão como veiculo
educativo, após as experiências que se realizarão em colégios e bairros e, possìvelmente, no interior,

para comprovação da eficácia das técnicas empregadas, de caráter eminentemente regional. O
Nordeste, com sua tradição do popular teatro de mamulengos, inspira todos os interessados em uma
educação não dissociada da vida, a aproveitar essa herança cultural e desenvolver uma pesquisa
criteriosa de novas formas para teatrais. O emprêgo do teatroneco não se limitará a escolas, mas
deverá ser aproveitado na televisão e em curta-metragens de cinema educativo. Após um longo
período de estudos, o CECOSNE passou a confeccionar os seus bonecos-máscara, mamulengos,
fantoches e marionetes, com os seguintes materiais para os cabelos: linha, lã, fêltro, agave, penas;
para o corpo: espuma, madeira, cabaça, bucha, corda, fêltro e tecidos diversos. Quem desejar maiores
informações, dirija-se ao CECOSNE, à Avenida Conde da Boa Vista, 921, Recife, Pernambuco.
CURSO DE TEATRO PELA TV
Gostaria de registrar, aqui, uma idéia da atriz e educadora Silvia Ortoff, atualmente radicada em
Brasília. Ao invés de a TV começar a apresentar peças teatrais que nem todos os telespectadores
apreciariam, aquela artista sugeriu um curso de teatro, utilizando tôdas as técnicas da televisão, e
também a distribuição posterior de apostilas sôbre a matéria desenvolvida ante as câmeras.
Precedendo a representação de "Antígona", por exemplo, haveria dois ou três programas abordando o
teatro grego (suas características, significado, principais autores e peças). Assim, quando a obra
completa fôsse levada ao ar, o público que tivesse acompanhado as aulas, estaria em condições de
apreciá-la. O mesmo processo seria utilizado para o teatro medieval, moderno e contemporâneo,
obedecendo-se a uma ordem cronológica para maior facilidade didática.
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ASSOCIAÇÃO DOS BACHARÉIS EM JORNALISMO DE PERNAMBUCO
Av. Conde da Boa Vista, 1288/26
Recife PE
Em, 03 de março de 1970
ABJ-PE 012/70
Ref. PE 1012/70
Magnífico Reitor:
Temos a honra de dirigir-nos a Vossa Magnificência a fim de comunicar-lhe que a Associação dos
Bacharéis em Jornalismo de Pernambuco (ABJ-PE) está elaborando uma Exposição de Motivos a ser
enviada a Vossa Magnificência, nos próximos dias, sôbre a conveniência de ser criada uma Faculdade
de Comunicações Culturais, no Recife, ligada à Universidade Federal de Pernambuco. Temos
confiança em que essa Universidade, que já se notabilizou, no campo da Comunicação Coletiva, pela
implantação da primeira TV Educativa do Pais, da Rádio e moderna Imprensa Universitárias e, mais
recentemente, do Centro de Processamento de Dados, dará a melhor acolhida às nossas sugestões.
Servimo-nos do ensejo para reiterar a Vossa Magnificência os nossos protestos de elevada estima e
distinta consideração.
SEVERINO P. OLIVEIRA NETO
Presidente da ABJ-PE

A Sua Magnificência
Doutor MURILO HUMBERTO DE BARROS GUIMARÃES. Magnífico Reitor da Universidade
Federal de Pernambuco.
Nesta
UFP Protocolo n.? 24.412/70
Data: 04.3.70

II
O TRABALHO PIONEIRO DE LUCIANO AGUIAR
Do Professor Luciano Aguiar, recebi a seguinte carta, datada de 8/9/70:
"Estou lhe enviando, em anexo, um recorte da Fôlha de S. Paulo do dia 5 próximo passado, que
poderá lhe fornecer informações sôbre o filme de Geometria Descritiva ― Capitulo I, e os desenhos
animados de Matemática, do IMPA, os quais constituirão cenas de aulas a serem gravadas em TV
pela TV Cultura. Os assuntos, em nível de vestibular, são os seguintes. Volumes, Logarítimos,
Trigonometria e Números Complexos. Os autores dos textos básicos são os professores Elon Lages
Lima, Diretor do IMPA, e Manfredo Perdigão. Os filmes, em número de 15 aproximadamente,
deverão ser lançados em março de 1971.
Quanto ao 1º capítulo de Geometria Descritiva, atualmente de propriedade do INC, encontra-se no
Departamento do Filme Educativo daquele Instituto, e poderá ser emprestado às entidades
interessadas. Os assuntos abordados nêste filme são os seguintes. Generalidades sôbre projeções;
aplicações das projeções; a insuficiência da representação monoprojetiva num sistema
essencialmente gráfico; e a obtenção da épura."
O DESENHO ANIMADO PARA A COMPREENSÃO DOS TEOREMAS
O professor de cursinho ou de turmas colegiais gasta algum tempo para explicar a seus alunos
determinadas leis matemáticas ou geométricas, porque, além de sua capacidade didática, êle só
dispõe, em geral, de giz e quadro negro.
O desenho animado ― solução que vem se desenvolvendo ultimamente para o ensino de princípios
científicos mais elementares ― está sendo produzido atualmente no Centro Regional de Pesquisas
Educacionais pelo professor Luciano Aguiar, com recursos do Instituto de Matemática Pura e
Aplicada ― IMPA ― do Conselho Nacional de Pesquisas.
A idéia surgiu há sete anos, quando o prof. Luciano lecionava Geometria Descritiva na Universidade
Federal da Bahia, onde se formou Engenheiro. Naquela época, êle precisou adiar seus planos por três
anos, para assumir a direção da Faculdade de Geologia na UFB.
Improvisando o equipamento disponível para a animação, e desenhando com economia de material,
seu primeiro trabalho ficou pronto há dois anos. Nêle, a idéia de projeção de um corpo sôbre dois
planos, para que sua representação sob apenas um ângulo não desse uma impressão falsa, foi
apresentada transformando-se um "t" duplo em xilofone e um quadrado em acordeão.
Êste desenho animado, vendido depois ao Instituto Nacional de Cinema, pode ser emprestado a
qualquer professor interessado na Divisão Audio-Visual do CRPE, na Cidade Universitária da USP.
― O filme não ensina os alunos a fazerem seus trabalhos. Êle apenas faz com que a compreensão seja
facilitada, e não exclui a necessidade dos exercícios diz êle.
E Luciano de Aguiar complementa:
― O desenho animado não vai substituir o professor. O que eu considero importante nisso tudo é uma
programação que possa ser utilizada pelos professores de cursinho como subsidio de ensino.
A PESQUISA
Quando, no ano passado, o Conselho Nacional de Pesquisas estabeleceu um programa para que a

educação cientifica fôsse divulgada com maiores recursos pela televisão, a primeira meta fixada foi
no ensino da Matemática, surgindo assim o PECT.
Luciano veio para São Paulo e improvisou sua mesa de produção no CRPE. Uma filmadora Paillard
Bolex de 16 milímetros foi prêsa a uma armação rudimentar, e uma mesa de animação com registros
para o encaixe dos desenhos foi então preparada.
Além dela, o professor baiano tinha também improvisado, num armário de sua casa, um equipamento
idêntico, para fazer os filmes.
Em seu trabalho, nem sempre o custo dos filmes poderia ser encarecido com 24 fotografias por
segundo ― o padrão ideal nos desenhos animados. Assim, para que um número menor de desenhos
fôsse feito, muitas vêzes apelava-se para 12 desenhos/segundo, o mínimo possível para se ter idéia de
animação.
No CRPE, o professor da UFB disse encontrar condições de trabalho bem melhores das que disporia
em outros lugares. Isso principalmente porque em São Paulo foi mais fácil encontrar desenhistas que
o auxiliassem. Atualmente, oito estudantes de Arquitetura trabalham com ele.
FILMES PARA TV
Os filmes são feitos a partir de textos elaborados pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada o
IMPA. Depois de sua análise, é possível saber em que partes da explicação caberá um desenho
animado.
Por exemplo: há uma referência demorada à quantidade de cubos que, arrumados, compõem um cubo
maior.
Essa explicação será melhor compreendida pelos estudantes se, em lugar de um cartaz estático com
linhas desenhadas nas laterais da figura, fôr usado o desenho animado, com sua montagem e
desmontagem continua em unidades menores.
Êsses textos, já transformados em desenho animado, podem se adaptar para os roteiros das aulas
televisionadas.
Com a voz calma e aparentando menos que os seus 36 anos, o prof. Luciano informa que a Fundação
Padre Anchieta já demonstrou interêsse em usar suas explicações animadas nas aulas de Matemática
do curso de Madureza colegial.
Os primeiros contatos entre a Divisão de Ensino da TV-Cultura e o IMPA já foram mantidos.
Suas experiências, entretanto, não chegarão a ser aproveitadas apenas com a efetivação de um
convênio.
Nas aulas de Matemática da fase preparatória do curso de Madureza ginasial, o filme de apresentação
é uma animação do professor baiano.
Trata-se de uma disposição dos algarismos de O a 9 que se transformam aos poucos na palavra
"matemática", com a exceção do 2 e do 3, que deixam o conjunto a uma certa altura do desenho
animado. Como detalhe curioso, o "a" tônico da palavra é focalizado de perto, antes de se esticar para
que, de sua superfície, se desprenda o acento agudo.
Luciano de Aguiar disse concordar com êsse tipo de produção feita em nível de pesquisa. Um
esquema industrial exigiria um certo numero de metros de celulóide preparados periodicamente, o

que implicaria em um abandono dos estudos que podem melhorar êsse recurso didático para o nível
em que está sendo feito colegial e cursinhos preparatórios às faculdades técnicas.
Por se tratar de assunto árido, as cenas animadas com figuras geométricas ou linhas indicando
dimensões são intercaladas com filmes ao vivo, onde aparece, ou o estudioso que descobriu
determinada lei em ação sôbre uma escrivaninha setecentista, trabalhando à luz de candelabros, ou
mesmo uma garota chamada Maria, que demonstra no olhar certa apreensão por não compreender
determinado teorema.
A técnica para o aperfeiçoamento didático do desenho animado teve, no caso do prof. Luciano, um
inicio meio curioso: aos 14 anos, êle vendia a seus colegas de classe pequenos caderninhos onde
estavam desenhados dois mosqueteiros defrontando-se com espadas em posições diferentes. Bastava
movimentar as fôlhas, que as figuras se locomoviam.
Transcrição do artigo publicado pela Fôlha de São Paulo, a 5/9/70.

III
PEQUENO DICIONÁRIO TRILÍNGUE
DE
TÊRMOS FREQUENTEMENTE USADOS EM TELEVISÃO
A
ABC ― abreviatura de American Broadcasting Company
ABERTURA ― sôbre: emprega-se para o inicio de cada roteiro ou após cada Escurecimento; indica
o que vai ser transmitido em primeiro lugar.
ABSTRACT SET ― (inglês) ― cenário puramente decorativo que não sugere qualquer local
especifico.
ACESSÓRIOS MÓVEIS ― objetos dos mais variados tipos, empregados pelos artistas na
interpretação de seus papéis; também os inúmeros pequenos objetos utilizados na preparação de um
cenário.
ACETATO ― base não inflamável de película cinematográfica e fotográfica.
ACONTECIMENTOS ESPECIAIS ― programas focalizando noticia de grande interêsse geral
(geralmente programas não previstos); grandes reportagens; acontecimentos esportivos, etc.
ACROSS THE BOARD ― (inglês) ― programa (ou comunicação) que é transmitido de segunda a
sexta-feira, no mesmo horário.
ACTUALITÉS ― (francês) ― noticiários.
ADAPTAÇÃO ― transformar um original que não foi escrito para a TV em linguagem e técnica de
televisão.
ADJACENCY ― (inglês) ― Quando os programas (ou as comunicações) são escalados
consecutivamente, um será mencionado como "adjacente" ao outro.
AD LIB ― (do latim: ad libitum à vontade) ― improviso; palavras, ação ou música feitas de
improviso, sem referência ao "script" ou à partitura musical; qualquer material não escrito ou que não
consta do roteiro.
AD LIB CUTTING ― (cutting inglês corte) ― "corte" de programas sem roteiro.
ADVERTISEMENT ― (inglês) ― anúncio, comercial.
AFFILIATE ― (inglês) ― estação local que transmite os programas de uma cadeia de televisão.
AM ― abreviatura de amplitude de modulação.
AMPLIFICADOR ― uma das partes em que se divide o contrôle de câmera; qualquer equipamento
destinado a amplificar.
AMPLIFICADOR DE LINHA ― amplificador que fortalece o sinal para uma linha de transmissão.
ANGLE SHOT ― (inglês) ― tomada que a câmera realiza de cima ou debaixo do objeto; não é uma
tomada típica, ao nível do ombro.

ANGULO DE CAMPO DA CÂMERA ― a área inscrita pelas bordas do quadro da câmera em
várias distâncias das lentes.
ANIMAÇÕES ― dispositivos mecânicos que proporcionam, de várias maneiras, uma semelhança
de movimento aos objetos inanimados.
ANIMADOR ― aquêle que conduz o espetáculo, anunciando números, coordenando a continuidade
das atrações e dando ao programa um clima de entusiasmo e animação.
ANIMATION ― (inglês) ― processo em que as figuras e letras se movem. As letras que surgem na
tela para formar uma palavra são SIMPLE ANIMATION; um desenho animado é FULL
ANIMATION.
ANN. ou ANNCR. ― abreviatura de ANNOUNCER (locutor).
ANNOUNCE BOOTH ― (inglês) ― sala de locução; pequena sala, geralmente perto da sala de
contrôle ou estúdio, onde o locutor invisível lê o roteiro que lhe foi entregue.
ANOTADORA ― o mesmo que SCRIPT-GIRL assistente de diretor da preparação dos roteiros,
revisão de ponto nos ensaios, etc.
ANTENA ― fio ou sistema de fios suspensos a certa altura acima do solo, e que serve para receber
ou transmitir as ondas hertzianas.
ANTENNA ― (inglês antena).
ANTENNE― (francês antena).
ANÚNCIO ― apresentação gráfica ou falada de um produto ou serviço; comercial.
APARECIMENTO ― ação de fazer aparecer uma imagem no vídeo; o mesmo que FADE IN.
APPAREIL ― (francês) ― nome genérico para instrumento, aparêlho, máquina, utensílio.
ARCO ― Movimento de câmera no mesmo estilo do PÊNDULO, mas sendo mais amplo; pode girar
a câmera em tôrno do comunicador.
ÁREA CRÍTICA ― área da imagem que quase todos os receptores domésticos poderão captar;
também chamada "área a salvo", área transmitida, área essencial, área útil.
ARGUMENTO ― assunto, enrêdo.
ARQUIVISTA ― aquêle que tem a seu cuidado um arquivo.
ARQUIVO ― Local onde são guardados, devidamente catalogados: dados, informações,
documentos, fotos, artigos, "slides", filmes, etc.
ARTISTA DE TÍTULO ― artista ou desenhista que prepara títulos, cartões, anúncios, segundo
plano para títulos" mapas, apresentações especiais, "slides", etc.
ART-TYPE ― designação comercial para um aparêlho de caracteres rápidos.
ASPECT RATIO ― (inglês) ― a proporção de 3x4 que deve ser respeitada, quando se prepara
material para o vídeo.

ASSISTENTE ― (do diretor, de produção, de iluminação, etc) auxiliar direto, adjunto.
AUDIÊNCIA ― número de telespectadores que assiste a determinado programa; grupo de pessoas
que assiste à TV, em um determinado horário, segundo se supõe ou se comprova por meio de
pesquisas.
AUDIÊNCIA ACUMULADA ― audiência que se repete, quando o programa é levado ao ar mais
de uma vez.
AUDIÊNCIA SECUNDARIA ― audiência adicional e ocasional de um programa.
ÁUDIO ― refere-se à transmissão eletrônica do som, bem como à parte sonora da televisão;
indicação da parte descritiva do som, no "script" de TV.
ÁUDIO FILTER (ou EQUALIZER) ― (inglês) ― compensador; instrumento que ajustando
seletivamente as freqüências de som, produz efeitos especiais e anula os sons indesejáveis.
AUDIOFREQUENCY SIGNAL ― (inglês) ― um sinal elétrico cuja freqüência está dentro dos
limites de audibilidade; aproximadamente de 20 a 15 mil ciclos por segundo.
AUDITION ― (inglês) ― uma prova de qualquer representação, comunicação, canção ou outro tipo
de execução.
AURICON ― equipamento conjugado de som e imagem de 16 mm, com som ótico ou magnético.
B
BACK ― (inglês) ― atrás, que fica atrás, na parte posterior.
BACKDROP ― (inglês) ― cortina ou superfície lisa pintada, que pode ser levantada ou abaixada
em cena.
BACK FOCUS ― (inglês) ― foco da retaguarda.
BACKGROUND ― (inglês) ― o cenário em que é exibido um programa ou cena.
BACKGROUND MUSIC ― (inglês) ― música de fundo; efeitos musicais que são produzidos sob a
ação básica.
BACKGROUND PROJECTION ― (inglês) ― a projeção de um fundo cênico ou informativo
numa tela dentro do cenário.
BACKGROUND SOUND ― (inglês) ― efeitos sonoros produzidos sob a ação básica; música de
fundo.
BACK-LIGHT ― (inglês) ― iluminação por trás.
BACK-TO-BACK ― (inglês) ― duas transmissões adjacentes.
BG ― abreviatura do BACKGROUND.
BALLOWSTAR ― (inglês) ― a mais rápida das lentes (f/1.3), usada especialmente em condições
precárias de luz.
BALOP ― (inglês) ― dispositivo para projeção opaca.

BANDEIRA uma grande lâmina empregada para encobrir a luz das câmeras.
BACK ― (inglês) ― um dos tipos de lâmpadas suspensas do teto, usadas no estúdio de TV; o mesmo
que "pan" ou "peneira"; lâmpada fluorescente, também utilizada para criar um alto nível de luz, sem
sombras discerníveis.
BAR ― (inglês) ― barra, tranca, alavanca.
BARREL DISTORTION ― (inglês) ― distorção do cilindro, problema encontrado quando se
emprega uma lente grande angular.
BARRIL ROLANTE ― dispositivo em forma de barril, que gira lentamente na frente da câmera,
apresentando títulos, dizeres, etc.
BASE SHOT ― (inglês) ― o mesmo que COVER SHOT ou FULL FIGURE SHOT tomada
comumente usada quando um grangrupo de pessoas aparece em cena.
BAYONET MOUNT ― (inglês) ― peça que fixa a lente.
BCU ― abreviatura de BIG CLOSE-UP.
BIG CLOSE-UP ― (inglês) ― o mesmo que GRANDE PLANO.
BLEED-OFF ― (inglês) ― o mesmo que OVER-SHOOTING sair fora da área captada pela câmera
de TV.
BLIZZARD HEAD ― (inglês) ― diz-se da pessoa loura cujos cabelos aparecem brancos, no vídeo.
BLOCK ― (inglês) ― um grupo de períodos de tempo consecutivo em TV; um grupo de programas
que passam diàriamente no mesmo horário.
BLOOM ― (inglês) ― refere-se à intensa claridade que pode aparecer no vídeo, causada por
iluminação inadequada ou de superfícies lustrosas ou brilhantes.
BLOOP ― (inglês) ― defeito na faixa sonora de um filme, geralmente causado por uma emenda.
BLOW ― (inglês) ― esquecer uma palavra ou linha de roteiro.
BLOW UP ― (inglês) ― ampliação fotográfica.
BLUE ― (inglês) ― BLUE GAG ou BLUE REMARK refere-se a uma anedota ou observação
descabida ou sem graça.
BLURB ― (inglês) ― uma comunicação escrita, de publicidade; declaração ou comunicação de um
assessor de imprensa.
BOARD ― (inglês) ― painel de contrôle usado por técnicos para controlar a imagem ou o som.
BOARD FADE ― (inglês) ― diminuição de volume de áudio, vídeo ou de ambos, num programa.
BONECO-MÁSCARA ― boneco especializado para TV, criação exclusiva do Centro Educativo de
Comunicações Sociais do Nordeste (CECOSNE).
BOOM ― (inglês) ― instrumento no qual se coloca um microfone para captar o som, sem que seja
visto em cena; aparêlho que permite elevar uma câmera e seu operador no ar e movimentá-los de uma

posição para outra; também chamado "girafa".
BOOM MAN ― (inglês) ― operador de BOOM.
BRACES ― (inglês) ― suportes de palco utilizados para a fixação dos cenários de TV; são
geralmente mantidos no lugar com pesos na base.
BREAK ― (inglês) ― uma interrupção na estação ou comunicação entre dois programas; intervalo.
BRETZ BOX ― (inglês) ― caixa de visão inventada por Rudy Bretz.
BRIDGE ― (inglês) ― uma transição usada para unir dois episódios ou duas cenas; pode ser
musical, ilustrativa, ou ambas as coisas.
BROADS ― (inglês) ― unidades ou baterias de lâmpadas fluorescentes ou incandescentes.
BS abreviatura de BUST SHOT.
BURN-IN ― (inglês) ― o falso efeito de retenção da imagem.
BUSINESS ― (inglês) ― pequenas ações ou detalhes que aumentam a caracterização ou acentuam
uma determinada cena ou seqüência.
BUST SHOT ― (inglês) ― TOMADA DE CÂMERA que FOCALIZA A PESSOA DO BUSTO
PARA CIMA.
BUSY ― (inglês) ― um cenário ou pano de fundo com muitos detalhes.
C
CACHET ― (francês) ― pagamento feito a um artista ou apresentador por sua atuação num
programa de TV, filme de propaganda, gravação de um "spot", etc.
CAIXA DE VISÃO instrumento utilizado para a escolha de lente.
CALEIDOSCÓPIO ― aparêlho que, por certa disposição do espêlho, cria inúmeras figuras.
CALL LETTERS ― (inglês) ― a identificação da estação.
CÂMERA ― instrumento que reproduz a cena ou os objetos que estão diante de suas lentes por meio
de um tubo captador sensível à luz, que transforma a imagem em impulsos elétricos.
CÂMERA CHAIN ― (inglês) ― câmera ligada à sala de contrôle e ao monitor do vídeo.
CAMERAMAN ― (inglês) ― operador de câmera, aquêle que trabalha com a câmera.
CÂMERA MONITOR ― (inglês) ― monitor de vídeo que é parte integrante da unidade de contrôle
de uma câmera de TV; localiza-se na sala de contrôle, sendo ligado eletricamente com os circuitos da
câmera; inclui, em geral, um osciloscópio.
CÂMERA OLHO ― expressão usada para indicar que o narrador ou locutor fica fora do alcance da
câmera.
CÂMERA RIGHT OR LEFT ― (inglês) ― à direita ou esquerda da câmera, segundo a posição do
operador.

CANAL ― os comprimentos das ondas ou faixas de freqüência autorizados para transmissão.
CANTED SHOT ― (inglês) ― tomada de canto.
CANS ― (inglês) ― fones de cabeça usados no estúdio, na sala de contrôle, na cabina do estúdio, nas
externas.
CAR de REPORTAGE ― (francês) ― Carro, unidade móvel para transmissão de externas.
CARONA ― comercial curto, inscrito antes ou depois de um programa, do mesmo produto que o
patrocina, ou de um outro produto pertencente ao mesmo anunciante do programa.
CARTOON SET ― (inglês) ― cenário para desenho animado; uma cortina ou fundo para servir de
cenário a programas de variedades, educacionais ou ambientes de fantasia.
CARRO ― (ou CAMINHÃO) de EXTERNA unidade móvel para transmissões externas.
CBS ― Columbia Broadcasting System.
CÉLULA ― corruptela da palavra celulóide, onde são desenhadas as figuras que se quer animar
segundo a técnica de animação cinematográfica.
CENÁRIO ― ambientação de uma peça, drama, comercial ou programa de qualquer tipo.
CENÁRIO DE ESCRITÓRIO ― um arranjo convencional de móveis e unidades adaptáveis como
cenário para um repórter ou comentador de noticias.
CENARISTA ― aquêle que faz cenários; o responsável pelos cenários; cenógrafo; pintor de
cenários; projeta os cenários e dirige os maquinistas na sua montagem, bem como os carpinteiros e
outros operários, na sua construção.
CENÓGRAFO ― o mesmo que cenarista.
CENTRAL DE VÍDEO ― contrôle de vídeo.
CHAIN ― (inglês) ― a câmera, seu fio e unidade de contrôle.
CHAÍNE ― (francês) ― canal, cadeia.
CHANNEL ― (inglês) ― canal.
CHICOTE ― panorâmica rápida.
CILINDRO DE LENTE― uma das partes em que se divide uma lente.
CINESCÓPIO ― tubo de raios catódicos com uma tela fluorescente, empregada para reproduzir a
imagem de televisão no receptor ou monitor.
CIRCUIT FERMÉ: ― (francês) ― circuito fechado.
CIRCUITO ABERTO ― transmissões convencionais, em uma ou
mais das freqüências designadas para uma dada área, com alcance de cêrca de 80 km (dependendo da
potência, contornos geográficos e outros fatôres); o sinal precisa ser amplificado ou retransmitido,
para ser captado em áreas mais distantes.

CIRCUIT OUVERT ― (francês) ― circuito aberto.
CIRCUITO FECHADO ― transmissões para uma área definida, que os receptores de TV comuns
não podem captar; apenas receptores especiais podem captar as transmissões de circuito fechado, que
não são destinadas ao público em geral.
CIRCULATION ― (inglês) ― o número de famílias, em uma determinada área de cobertura, que
possui aparêlhos de TV e constitui, portanto, uma audiência potencial.
CLARIDADE ― a cintilação normal de uma imagem de TV.
CLEARANCE ― (inglês) ― permissão legal para utilizar uma composição ou execução musical. "
CLOSED CIRCUIT TELEVISION ― (inglês) ― televisão de circuito fechado.
CLOSEUP ― (inglês) ― imagem que capta apenas uma pequena parte de tôda a figura; primeiro
plano; tomada de uma imagem em primeiro plano; tomada de um rosto ou objeto ocupando tôda a
tela.
CLOSING DATE ― (inglês) ― prazo máximo para a entrega do material de um anúncio à
televisão.
COAXIAL ― (cabo) ― cabo especialmente construído, de uso generalizado para a transmissão de
sinais de televisão, devido à sua perda relativamente pequena de energia nas mais altas freqüências.
COAXIAL CABLE ― (inglês) ― cabo coaxial.
COLD COPY ― (inglês) ― roteiro ou "script" que o executante não viu antes nem praticou.
COLOR ― (inglês) ― atmosfera ou descrição local; palavras de um apresentador ou locutor,
descrevendo determinado ambiente.
COMERCIAL ― mensagens de propaganda, isoladas ou dentro de um programa; comunicação a
favor de um anunciante ou patrocinador.
COMMANDE générale ― (francês) ― Contrôle geral; contrôle; Sala de contrôle.
COMMERCIAL TELEVISION ― (inglês) ― televisão comercial.
COMMUNITY TELEVISION STATION ― (inglês) ― estação de TV com fins não-lucrativos,
financiada por subscrição pública, que vende seu tempo, pelo preço de custo, a instituições
educacionais ou departamentos escolares, que o utilizam como integrante de currículo de ensino.
COMPENSAÇÃO ― nova transmissão de um "spot" ou comercial cuja transmissão anterior não foi
satisfatória.
COMPRAR TEMPO ― negociar ou comprar horário em uma emissora.
CONCHA ― lâmpada suspensa do teto do estúdio; o mesmo que "scoop" e "panelão".
CONGELAÇÃO ― têrmo empregado para indicar que os desenhos e arranjos dos cenários ou
posições de móveis e cortinas, bem como outros acessórios, foram aprovados e podem ser executados
tal como foram planejados.
CONSTRUCTION UNITS ― (inglês) ― peças em estoque usadas na construção dos cenários;

essas unidades podem incluir portas, janelas, estantes de livros ou outros elementos.
CONTINUITY ― (inglês) ― seqüência lógica em que decorre um programa.
CONTRA-REGRA ― indicação, no roteiro, de todos os ruídos que devem ser feitos no estúdio, em
um determinado programa; o encarregado de todos os acessórios indispensáveis a um programa;
responsável pela colocação de todos os elementos necessários à realização do programa ("props",
adereços, etc).
CONTRAST ― (inglês) ― contraste.
CONTRASTE ― a proporção do prêto em relação ao branco numa imagem de TV; a maior ou
menor relação entre os elementos claros e escuros da imagem. Alto-contraste se a diferença entre os
elementos é grande; baixo-contraste quando a diferença não é fácil de ser notada.
CONTRAST RANGE ― (inglês) ― refere-se à escala de ótimo contraste da graduação do cinzento
em que as imagens de televisão são transmitidas.
CONTRÔLE ― sala da qual, usando-se equipamento eletrônico, coordena-se um programa em
têrmos de produção artística e se faz com que os sinais eletrônicos captados do estúdio sejam levados
ao transmissor e depois ao ar; a sala de contrôle é geralmente ocupada pelo diretor de TV, diretor
técnico (ou "switcher", quando o diretor de TV não exerce igualmente as funções de "switcher"),
operador do áudio e operador de contrôle de vídeo; dá-se o nome genérico de Contrôle ou Técnica ao
conjunto de instalações: cabina de sub-contrôle, cabina de locução, cabina de contrôle de iluminação,
cabina de som, mesa de "switcher".
CONTRÔLE DE CENTRALIZAÇÃO ― botão ou botões destinados a ajustar a imagem com
exatidão na tela do receptor de TV
CONTRÔLE DE CLARIDADE ― regulador manual para ajustar o brilho total da imagem.
CONTROL ROOM ― (inglês) ― sala de contrôle, CONTRÔLE.
COPIÃO ― primeira cópia de todo negativo filmado, em qualquer corte, para servir como guia de
trabalho de montagem e avaliação das cenas a serem aproveitadas.
COPYRIGHT ― (inglês) ― direitos autorais.
COREÓGRAFO ― aquêle que cria os movimentos a serem executados pelos bailarinos.
CÔRES COMPLEMENTARES ― qualquer par de côres que, ao se combinarem, formam luz
esbranquiçada.
CORTA O BG ― indicação para a interrupção brusca do fundo musical ou ruído que estava em
fundo, num programa.
CORTE ― mudança instantânea de cena feita por meio de um comutador, pelo "suíte" (corruptela do
"switcher") ou diretor de TV, em uma mesa especial; mudança instantânea, de uma câmera para
outra; corte para montagem; saída brusca de cena.
CS ― abreviatura de COVER SHOT.
COUGH SWITCH ― (inglês) ― comutador especial que o locutor usa, em sua cabina, quando está
precisando tossir.

COURTESY ― (inglês) ― comunicação transmitida no principio e no fim de um programa
previamente desocupado; presta homenagem aos anunciantes que normalmente compram aquêle
horário.
COVER ― (inglês) ― o mesmo que COVER SHOT tomada de câmera que abrange tôda a cena ou
uma pessoa (ou pessoas) de corpo inteiro.
COVERAGE AREA ― (inglês) ― a área à volta da estação de TV, onde pode ser observado um
sinal aceitável de televisão.
COVER SHOT ― (inglês) ― o mesmo que "COVER".
CRAWL ― (inglês) ― relação do elenco e dos responsáveis pelo programa, que passa lentamente,
vertical ou horizontalmente, diante da câmera.
CREDITS ― (inglês) ― a identificação dos executantes, diretores, produtores, técnicos e redatores,
apresentada no principio ou no fim de um programa.
CRESCE E CONTINUA EM BG ― indicação do ruído, voz ou música que domina a cena por
momentos e segue depois em "cortina" (fundo).
CROSS FADE ― (inglês) ― extinga a música gradualmente, até que outro som se faça ouvir.
CROSSFADE ― (inglês) ― dispositivo visual de transição em que uma imagem se dissolve
momentâneamente em prêto e uma nova cena aparece lentamente. Geralmente empregado quando
termina uma seqüência e começa outra, denotando a passagem do tempo ou mudança do local.
CROWFOOT ― (inglês) ― dispositivo de três peso, colocado sob o tripé para sustentar as câmeras
de TV.
CU ― abreviatura de CLOSE-UP.
CUE ― (inglês) ― um sinal, verbal ou visual, para os executantes ou técnicos fazerem o movimento
seguinte.
CUE LINE ― (inglês) ― a última linha antes de um nôvo sinal; a linha que motiva ou assinala a
ação seguinte.
CUE SHEET ― (inglês) ― um esbôço de sinais específicos que iniciam a ação durante uma
determinada seqüência ou programa.
CUMULATIVE TIME ― (inglês) ― o tempo que decorre ou o tempo acumulado desde o inicio do
programa.
CUSHION ― (inglês) ― material extra que pode ser colocado no final do programa, se êste terminar
antes do tempo.
CUT ― (inglês) ― CORTE.
CUTTING ― (inglês) ― refere-se à revisão de um filme; também indica a mudança de uma cena
para outra, em um programa de TV.
CUT FROM PAN TO PAN ― (inglês) ― corte de um movimento da câmera para outro
movimento.

CUTTING BAR ― (inglês) ― barra de corte, alavanca de corte, botão para a realização do corte.
CYC ― abreviatura de cyclorama.
CYCLORAMA ― uma enorme tela ou pano de fundo colocado no estúdio, geralmente utilizado
para criar a ilusão de espaço.
D
DAMPER ― (inglês) ― peça horizontal que controla a exposição de lente Reflectar.
DECIBEL ― unidade usada para medir o volume do som.
DECOMPOSIÇÃO ― método de transição visual em que a primeira imagem se torna gradualmente
mais fraca, enquanto a segunda vai ficando nítida.
DECUPAGEM ― transformação de um roteiro comum em um "script" para televisão, indicando os
planos, movimentos, efeitos eletrônicos, etc.
DEFINIÇÃO ― grau de clareza com que se pode observar detalhes do que se mostra na imagem.
DEFORMAÇÃO VISUAL ― defeito ou desfoque proposital (para indicar ao telespectador que a
ação da história voltou ao passado).
DEIXA ― sinal visual para o executante ou artista; sinal para começar a fala ou ação.
DEMONSTRAÇÃO ― programa especial de TV, produzido para o patrocinador e o agente de
publicidade, mas não para transmissão ao público.
DEPTH OF FOCUS ― (inglês) ― profundidade do foco; na câmera, a distância dentro da qual a
lâmina pode se movimentar, aproximando-se ou se afastando da lente, sem desfocar a imagem o
DESFOCAR ― tirar uma imagem de foco; processo de dissolvência da imagem, que vai saindo de
foco; até de fazer com que uma imagem fique borrada ou indistinta, sem definição; usa-se esse efeito
como transição de uma cena para outra, ou para indicar sonho, recordação...
DESFOQUE E FOCALIZA ― indicação no roteiro ou ordem do diretor de TV ao câmera.
Escreveu Péricles Leal, em Iniciação à Televisão: "Para se levar o telespectador a saber que a ação da
história voltou ao passado, emprega-se o DESFOQUE e o FOCALIZA. Exemplo: João e Pedro estão
sentados a uma mesa. João vai contar algo relacionado ao passado; há um DESFOQUE e a cena
seguinte, FOCALIZADA no ar, substitui, por Fusão, a cena anterior no vídeo. Isso significou que
houve um retrospecto. O inverso se dá quando a ação retorna ao ponto de partida. O Desfoque, para
significar que a história recuou no tempo, é um processo de dissolvência de imagem, equivalente ao
processo interior da mente humana: um objeto, fixado por nós, vai perdendo a consistência e a nitidez
à proporção que vamos trazendo outro objeto pelo primeiro sugerido. Um processo ótico forjado pela
imaginação".
DETALHE ― tomada que valoriza objetos; EXTREME CLOSE-UP.
DETECTOR ÓTICO ― dispositivo de uma câmera de televisão que torna possível ao
"cameraman" enquadrar e focalizar perfeitamente as partes que se deseja sejam transmitidas.
DEAD MIKE ― (inglês) ― um microfone que não está em funcionamento, ou que não capta o som.
DIAGRAMA ― cenário em miniatura, usado para dar a ilusão de largos espaços impossíveis de

serem construídos nos estúdios.
DIAPOSITIVE ― (francês) ― diapositivo.
DIAPOSITIVO ― fotografia positiva em lâmina de vidro, para projeção; "slide" positivo.
DIFFUSION ― (francês) ― difusão, transmissão, propagação.
DIMMER ― (inglês) ― equipamento para mudar gradualmente a intensidade das luzes.
DIORAMA ― cenário em miniatura, empregando livres perspectivas como meio de dar a ilusão de
locais amplos, impossíveis de obter em um estúdio.
DIRECTEUR ― (francês) ― diretor.
DIRECT TELEVISION TEACHING ― (inglês) ― apresentação da maior parte de um curso, por
um professor que ministra as aulas através da televisão, sendo o curso suplementado por estudos
individuais e discussões em pequenos grupos sob a direção de um professor da classe, na própria sala
de aula.
DIRECTOR ― (inglês) ― diretor.
DIRECTOR SWITCHING SYSTEM ― sistema usado no Brasil, em que uma única pessoa exerce
as funções de diretor de TV, também chamado diretor-geral, e de diretor-técnico; sistema em que
aquêle que seleciona as imagens e orienta os câmeras é também "switcher".
DIRETOR-ASSISTENTE ― Pessoa que, na sala de contrôle, auxilia o diretor de TV (ou
diretor-geral), sobretudo comunicando-lhe as "deixas" que devem ser observadas, os sinais de
movimentos indicados no texto, etc.
DIRETOR DE EQUIPAMENTOS ― o supervisor de todos os assuntos relacionados a
equipamentos cênicos na produção de um programa, coordenação de idéias com o palco, cenário,
costumes, maquilagem e acessórios.
DIRETOR-GERAL ― diretor de TV, "suíte"; pessoa que, na sala de contrôle, comanda todo o
programa.
DIRETOR DE ESTÚDIO responsável pela coordenação dos movimentos, no estúdio, cabendo-lhe
repetir os sinais para a ação, transmitidos pelo diretor de TV, avisar ao apresentador que comece a
falar, dar os sinais de tempo, etc.
DIRETOR-TÉCNICO ― pessoa que, da cabina de contrôle, aciona os botões que fazem transmitir
cada imagem ou tomada.
DISC ― (inglês) ― disco.
DISPARADOR DE ELÉCTRONS ― sistema de cilindros metálicos, arranjados nas extremidades,
tanto da câmera como do receptor, nos quais se forma a imagem ante a câmera de televisão e para
reproduzi-la no receptor.
DISSOLVE ― (inglês) ― decomposição, fusão; uma transmissão visual em que uma imagem é
gradualmente substituída por outra; a meio caminho da transição, ambas as imagens têm igual
intensidade; a duração da transição pode variar (fusão lenta ou fusão rápida).
DISSOLVE EFFECT ― (inglês) ― efeito de fusão, de decomposição.

DISSOLVE HANDLES ― (inglês) ― as principais alavancas de transição visual.
DISTANCIA FOCAL ― a distância entre o centro ótico de uma lente de televisão e a face plana do
tubo de imagem, quando focalizado o infinito.
DISTANCIA HIPERFOCAL ― depende da abertura do diafragma e da distância focal de uma
lente de televisão: quanto maior a lente, no sentido do comprimento, e quanto mais larga a abertura,
maior será a distância hiperfocal.
DISTORÇÃO ― fenômeno produzido quando a imagem a ser focalizada está muito próxima da
lente; são duas características da distorção; ser lateral e fora de foco.
DOCUMENTÁRIO ― apresentação verídica, ou baseada em material concreto e com o objetivo de
informar, bem como divertir.
DOCUMENTARY ― (inglês) ― documentário.
DOLLY ― (inglês) ― um movimento de câmera no sentido de se aproximar ou se afastar do objeto;
aproximação ou afastamento; base de rodas de uma câmera de TV, que torna possível os movimentos
de aproximação ou afastamento do objeto; carro de câmera, com quatro rodas.
DOLLY BACK ― (inglês) ― afastamento; ação ou efeito de fazer a câmera recuar.
DOLLY DE ESTÚDIO ― (dolly-inglês) "dolly" do panorama; "dolly" manual; carro de câmera
movido por um operador, que o manobra enquanto o câmera trabalha sentado;
DOLLY IN ― (inglês) ― ação ou efeito de movimentar a câmera em direção ao objeto;
aproximação.
DOLLY MECÂNICO ― (dolly-inglês) ― tipo de carro de câmera apropriado para estúdios
grandes, onde se faz necessária a máxima mobilidade; movido a motor, dois ou três homens operam o
dolly mecânico: um, dirige-o, enquanto o outro aumenta e diminui a língua". (o operador de câmera
trabalha sentado).
DOLLY OUT ― (inglês) ― ação ou efeito de recuar a câmera, afastando-a do objetivo;
afastamento.
DOUBLE SPOT ― (inglês) ― duas comunicações breves, comerciais ou não, (spots), colocadas
uma atrás da outra.
DOUSE ― (inglês) ― economizar luz.
DOWN STAGE ― (inglês) ― mover-Se em direção à câmera.
DRESS ― (inglês) ― o ensaio final de talento e da equipe de produção antes de uma transmissão.
DRESSING ― (inglês) ― acessórios, decorações de cenários, objetos de arte e outros,
acrescentados a um ambiente para dar mais originalidade e interêsse.
DROP-INS e DROP-OUTS ― (drop-ins, drop-outs ― (inglês) ― variações do método de "puxar"
os cartões de uma pilha colocada sôbre um suporte. No primeiro caso, uma pasta de caderno de notas,
de três anéis, é afixada à traseira da parte superior do suporte; perfuram-se os cartões, colocando-os
na pasta em ordem inversa. Alguém que não está sendo focalizado impele o cartão por cima, de modo
que venha a cair diante da câmera. Idêntico é o principio, quando se utiliza "drop-outs".

DRY MOUNT ― (inglês) ― processo de colagem a sêco, em que é usado um ferro de passar a
roupa, quente, para colar uma fotografia a um cartão, tendo um papel de cêra como adesivo.
DRY RUN ― (inglês) ― ensaio que pode ser apenas de movimentos ou de som, de linhas e sinais,
não estando envolvidos os aspectos técnicos da produção; ensaio completo, sem câmeras ou luzes; o
mesmo que "walk-through".
DUBBING ― (inglês) ― acréscimo de fontes sonoras a um filme. Os sons ou música de fundo que
são adicionados depois da filmagem são "DUBBED IN".
DUBIN ― (inglês) ― introdução de som em uma gravação, ou num filme, a qual não se originou no
estúdio, no momento da transmissão.
DUBLAGEM ― ato de sincronizar os movimentos labiais dos atores ou personagens de filme
animado, com o diálogo já previamente gravado; sincronismo labial, indicando que determinada cena
deve ser tomada com um ator movimentando os lábios em sincronismo com as palavras que se ouvem
da trilha sonora, "LIP-SYNCRONIZATION".
DUPE ― (inglês) ― um filme negativo que foi tirado de um filme positivo; duplicação de um
negativo ou qualquer duplicação de filme.
DUPE NEGATIVO ― (dupa inglês) ― negativo feito de uma cópia positiva do grão fino, também
chamada "lavender". Por medida de segurança, um Dupe Negativo é sempre feito de todo negativo
filmado.
DYNODE SPOTS ― (inglês) ― falso efeito, que consiste no aparecimento de pequenas manchas de
luz; as manchas permanecem no mesmo lugar, inclusive quando a câmera se movimenta, e
desaparecem do vídeo apenas quando uma outra câmera entra no ar; originam-se na seção
multiplicadora do tubo de imagem orthicon, em direção à parte posterior.
E
ÉCRAN ― (francês) ― tela, vídeo.
ECU ― abreviatura de Extreme CLOSE-UP.
EDITAR ― ato de selecionar, cortar e colocar na sequencia desejada as cenas de uma produção
cinematográfica.
EFEITOS ESPECIAIS truques especiais.
EFFECTS ― (inglês) ― efeitos.
ELETRICISTA ― encarregado de fazer funcionar a iluminação planejada e de movimentá-la de
acôrdo com as necessidades de ação do espetáculo.
ELEVAÇÃO "BAIONETA ― "o mesmo que "bayonet mount"; peça que fixa a lente e torna
possível a rápida mudança de lentes, sem prejudicar a imagem, com um simples movimento de
torção.
ELIPSE DA INFORMAÇÃO ESSENCIAL ― o não aparecimento de uma informação que deveria
estar enquadrada na imagem transmitida.
ELS ― abreviatura de EXTREME LONG SHOT.

EMCEE ― abreviatura de Master of Ceremonies.
EMENDA ― acréscimo, supressão ou alteração das palavras, efetuados depois de composto o
original; o mesmo se diga com relação a cenas de um filme.
END OF TALENT ― (inglês) ― expressão que indica o fim do trabalho do artista no programa
(seguem-se títulos, música, etc)
ENROLAR ― "deixa" para acionar o projetor de filmes.
ENTREVISTA ― programa em que alguém responde às perguntas que lhe são feitas pelo
entrevistador.
ENTREVISTADO ― pessoa que deve responder às perguntas que alguém lhe faz.
ENTREVISTADOR ― aquêle que entrevista alguém.
ESCURECIMENTO ― a imagem vai sumindo, deixando o vídeo às escuras; significa passagem
muito prolongada do tempo, de anos, ou final do espetáculo. Refere-se também a um falso efeito, a
um defeito eletrônico: grandes áreas escuras aparecem na cena que tem áreas claras de elevada
intensidade: a área escura começa a escurecer no centro, de modo que se assemelha ao brilho da lente
de uma câmera de filmar.
ESPECTRO ― imagem secundária, indesejável, da imagem transmitida, que aparece no cinescópio
do receptor produzida por um reflexo ou vários reflexos do sinal transmitido.
ESQUADRINHAR ― o mesmo que "SCANNING". Processo de análise eletrônica da imagem
ótica, focalizada sôbre o mosaico do iconoscópio, por meio de um raio de eléctron que se move numa
série de linhas paralelas horizontais, traçadas da esquerda para a direita, numa seqüência de alto a
baixo, à maneira da leitura de uma página de prova de imprensa.
ESTABLISH ― (inglês) ― principiar uma cena, visual ou auditiva.
ESTABLlSHING-SHOTS ― (inglês) ― têrmo usado para tomadas que fixam uma cena, que
apresentam a localização geral.
ESTAÇÃO DE RELÉ ― transmissor de freqüência localizado num ponto distante do transmissor
principal, para retransmitir o sinal a um ponto ainda mais distante.
ESTÚDIO ― local de onde se transmitem programas.
ET ― abreviatura de transcrição elétrica; refere-se geralmente a um disco de 33.1/3 RPM, gravado
comercialmente.
EXTERNA ― a transmissão realizada fora dos estúdios da estação de TV, pelas unidades móveis.
EXTREME CLOSE-UP ― (inglês) ― tomada chamada DETALHE quando serve para a
valorização de certos objetos, e GRANDE PLANO, quando salienta determinada parte do rosto
humano.
F
FADE ― (inglês) ― extinção gradual de som ou da imagem.
FADING HANDLE ― (inglês) ― alavanca destinada à realização do "FADE".

FADE IN ― (inglês) ― aparecimento gradual da imagem, eletrônicamente.
FADE MUSIC TOBGE ― (inglês) ― indicação para que a música passe para o fundo, deixando
que outro som possa dominar, embora não se deva extingui-la inteiramente.
FADE OUT ― (inglês) ― processo inverso ao "FADE IN". Escurecer, eletrônicamente, a imagem
da televisão, de modo que ela desapareça aos poucos:
FADE UNDER ― (inglês) ― indicação que significa: leve a música para o fundo ou deixe que outro
som domine.
FALL-OFF ― (inglês) ― problema de projeção: queda de intensidade ao redor das bordas da tela.
FALSO TETO ― têrmo usado para designar vários dispositivos, tais como tetos parciais, vigas, etc,
utilizados para a criação de efeitos num compartimento acima, sem uma cobertura verdadeira, que
impediria uma iluminação eficiente, de cima.
FANTASMA DA IMAGEM ORTHICON ― falso efeito que resulta de um defeito do tubo de
imagem orthicon: quando um objeto particularmente brilhante está colocado junto a um cenário
escuro, não aparece apenas um halo visível à volta dos cantos da imagem clara, mas também uma
repetição fantasmagórica do mesmo objeto, um pouco deslocada na tela; um titulo com letras brancas
num fundo preto, em geral provoca êsse defeito.
FEED ― (inglês) ― a transmissão de um sinal de rádio ou televisão para outra estação ou para uma
cadeia de estações.
FEEDBACK ― (inglês) ― ruído agudo, continuo, provocado quando se abre um microfone diante
de um alto-falante.
FEET ― (inglês) ― medida que corresponde a 0,33 m.
FF ― abreviatura de FULL FIGURE SHOT.
FIELD LENS ― (inglês) ― lente para externas, para tomadas fora do estúdio.
FILL ― (inglês) ― material de acréscimo ("PAD"), a ser empregado no caso de um programa
terminar antes do tempo ou não puder ser apresentado.
FILL-LIGTH ― (inglês) ― tipo de iluminação.
FILM CHAIN ― (inglês) ― instrumento pelo qual se pode televisar filmes (geralmente de 16 mm),
usando-se, para tal fim, um projetor sincrônico especial e uma câmera. Num "filmchain" simples,
uma lente alinha o projetor e a câmera; em sistemas mais complexos, emprega-se um
MULTIPLEXER.
FILM CHAIN MULTIPLEXER ― (inglês) ― um sistema de espêlhos ou prismas, que combina os
raios de luz de diversos projetores, dirigindo-os para a lente de uma única câmera de TV.
FILM CLIP ― (inglês) ― pequena parte de um filme que é inserida num programa como uma cena
separada ou como suplemento ao material "ao vivo".
FILM CUE ― (inglês) ― uma perfuração ou um sinal no filme, geralmente no canto superior à
direita, que indica mudança de uma bobina para outra ou avisa que o filme está para terminar.
FILME ― película de celulóide preparada para receber, em negativo ou positivo, imagens

fotográficas; seqüência de cenas filmadas, formando um todo.
FILME DE PROPAGANDA DIRETA ― filme de propaganda, com projeção de 2 a 3 minutos no
máximo, apresentando o produto acompanhado do texto de venda.
FILME-DOCUMENTÁRIO ― filme curto que apresenta, de modo educativo, aspectos de uma
indústria, organização, empreendimento ou realização, campanha, com o objetivo de fazer
indiretamente propaganda.
FILM LOOP ― (inglês) ― um filme curto, colado ponta com ponta; quando o "loop" é enfiado no
projetor, a mesma cena se repete até que o projetor cesse de funcionar.
FILMOTECA ― lugar onde se guardam coleções de filmes; arquivo de filmes.
FILM-O-TYPE ― (inglês) ― processo fotográfico, de marca registrada, para produzir caracteres de
vários tipos sôbre uma faixa fotográfica de emulsão; a impressão, depois de completada, se parece
com uma imagem fotográfica de palavras impressas; em seguida, as faixas são colocadas sôbre um
"flip card" comum.
FILM STRIP ― (inglês) ― uma tira de filme de 35 mm para ser usada em um projetor de "film
strip" como cenas individuais.
FILTER MIKE ― (inglês) ― um "MIKE" destinado a imprimir à voz um som que não é natural,
usado mais freqüentemente para criar o efeito de uma fala pelo telefone.
FLARE ― (inglês) ― o reflexo causado quando objetos brilhantes captam a luz e a refletem na lente
da câmera.
FLASH BACK ― (inglês) ― retrospecto.
FLASHER ― (inglês) ― equipamento elétrico que dá efeito de movimento a todo tipo de
iluminação artificial.
FLAT ― (inglês) ― peça de fundo cênico que é empregada para construir o cenário de TV.
FLIES ― (inglês) ― cordas e roldanas com contrapêso que permitem aos homens de apetrechos
erguer os cenários e outras peças.
FLIPS ― (inglês) ― cartões de tamanho especifico usados numa estante ou suporte especial no
estúdio de TV.
FLIP CARD ― (inglês) ― o típico cartão de titulo, imagem ou aviso, que é colocado sôbre um
suporte especial à altura da lente em frente da câmera.
FLIP STANDS ― (inglês) ― suportes (semelhantes ao côcho de pedreiro) que contêm várias
espécies de cartões, fotografias e materiais demonstrativos para fins de exibição.
FLIP WIDE ― (inglês) ― significa: mude para a próxima lente de ângulo maior, mais largo.
FLOOD ― (inglês) ― tipo de iluminação usada para iluminar vastas áreas.
FLOOR DIRECTOR ― (inglês) ― diretor de estúdio.
FLOOR MAN ― (inglês) ― diretor de estúdio

FLOOR MANAGER ― (inglês) ― diretor de estúdio.
FLOOR-PLAN ― (inglês) ― planta-baixa; planta do estúdio, com escala, mostrando a colocação
das peças, mobiliário e equipamento de cenário.
FLOOR ESTAND ― (inglês) ― suporte de "flip", qualquer suporte empregado, no estúdio, para a
produção de um programa.
FLOU ― (inglês) ― imagem embaçada, tremida.
FOCALIZAR ― ajustar a imagem no foco.
FOCO ― ponto para onde convergem os raios luminosos refratados por uma lente.
FOCO DA RETAGUARDA ― distância entre a parte posterior da lente e o tubo de imagem.
FOCUS UP ― (inglês) ― ajustamento da câmera ao foco.
FOLLOW SHOT ― (inglês) ― tomada em que a câmera segue a ação.
FOOT CANDLE ― (inglês) ― unidade que mede a intensidade da luz.
FORA DE FOCO ― imagem que se apresenta com distorção
FORCED PERSPECTIVE ― (inglês) ― perspectiva violenta, perspectiva obrigatória do cenário.
FOREGROUND ― (inglês) ― primeiro plano, aquela parte de uma cena que fica mais perto ou na
frente do espectador.
FRAME ― (inglês) ― campo coberto por uma determinada tomada de cena. Cada uma das cenas
tomadas individualmente e que, juntas, formam o efeito cinematográfico; os limites da imagem de
vídeo; também significa uma única imagem, em um filme.
FRAME UP ― (inglês) ― centralizar a ação ou um importante elemento visual (para o operador de
câmera).
FREQUÊNCIA DE IMAGEM ― o número de vêzes, por segundo, em que uma imagem completa
é explorada.
FRONT FILL LIGHT ― (inglês) ― luz de frente.
FRONT SHOT ― (inglês) ― tomada de frente.
FULL FIGURE SHOT ― (inglês) ― tomada de câmera que focaliza o corpo inteiro da pessoa.
FUNDO ― qualquer material, "set", ou cortina, pano de bôca, etc, ou outros objetos de segundo
plano, que ficam atrás dos atores.
FUSÃO ― início de uma cena que se sobrepõe imediatamente à que termina; para indicar passagem
do tempo, uma imagem vai cedendo lugar a outra, até que somente uma se firma. Emprega-se a
FUSÃO LENTA para indicar passagem de muito tempo, e a FUSÃO RÁPIDA, quando pouco tempo
se passou.
G

GAIN ― (inglês) ― volume do som ou intensidade da imagem.
GAIN CONTROL ― (inglês) ― ajustamento eletrônico, ou para aumentar ou para diminuir o
volume do som ou o contraste da imagem.
GATILHO ― peça de que faz uso o operador de câmera, para efetuar a troca de lentes.
GELATIN ― (inglês) ― uma cobertura de celofane colorido, colocada sôbre a lâmpada para
espalhar a luz ou dar a côr.
GETAWAY ― (inglês) ― saída; dispositivo fora do palco, para descer dos tablados mais elevados;
corredor atrás do cenário, para acesso a outros cenários ou locais, dentro do estúdio.
GHOST ― (inglês) ― fantasma da imagem; falso efeito, defeito eletrônico que se caracteriza pela
repetição fantasmagórica do objeto.
GHOSTING ― (inglês) ― espectro, sombra.
GIMMICK ― (inglês) ― um truque que torna um programa, anúncio ou execução diferente dos
outros; idéia ou truque visando a obter um determinado efeito publicitário.
GISMO ― (inglês) ― têrmo genérico na televisão, tudo o que não tem designação técnica ou foi
esquecido pelo locutor.
GOBO ― (inglês) ― uma esteira escura, empregada para abrigar a câmera contra as luzes.
GRANDE PLANO ― o rosto ou parte do rosto do personagem ocupando todo o vídeo,
GRÃOS ― pequeníssimas partículas que formam a emulsão da película cinematográfica prêto e
branco.
GRAY SCALE ― (inglês) ― a escala das tonalidades de cinzento, do branco ao prêto.
GRID ― (inglês) ― a moldura de metal no alto, empregada para suspender as luzes, cenário,
"mikes" e outros apetrechos.
GROUND ROW ― (inglês) ― uma faixa baixa do cenário, normalmente usada na base de
"cycloramas" para disfarçar a linha em que o pano de fundo toca o chão. Emprega-se também para
ocultar as résteas da luz do palco no soalho.
H
HALO ― falso efeito; efeito desagradável: à volta de uma luz alta e brilhante, aparece uma chama
negra ou um halo escuro.
HANDLE ― (inglês) ― alavanca.
HAND PROPS ― (inglês) ― pequenos itens empregados para revestir o cenário ou usados pelos
atôres.
HEAD ROOM ― (inglês) ― refere-se ao espaço entre o tôpo da cabeça do executante e o tôpo da
tela; espaço livre entre a cabeça do ator e a parte mais alta do cenário.
HEAD SHOT ― (inglês) ― tomada de câmera em que a cabeça preenche todo o vídeo,

HIGH ANGLE ― (inglês) ― tomada de ângulo alto: quando vemos um objeto de cima para baixo.
HIGH HAT ― (inglês) ― suporte de câmera para ser usado sôbre mesa ou outro móvel da mesma
altura.
HIGH KEY ― (inglês) ― luz bastante forte.
HIGH LIGHT ― (inglês) ― iluminação especial, para destacar certos elementos no cenário.
HOLD ― (inglês) ― segurar, manter uma câmera em posição já pronta para transmissão.
HOT LIGHT ― (inglês) ― luz quente: luz concentrada, empregada no estúdio para acentuar traços
e contornos.
HS ― abreviatura de HEAD SHOT.
I
ICONOSCÓPIO ― tubo empregado no sistema de televisão e que consiste, essencialmente, num
disparador de eléctrons e numa placa de mosaico sensível à fotografia.
ID ― identificação da estação. Ver também "SHARED ID".
IDIOT SHEET ― (inglês) ― um "SCRIPT" impresso, colocado ao lado da câmera para auxiliar o
executante, artista ou apresentador.
ILUMINAÇÃO ― tudo que se refere ao trabalho de fazer com que tôdas as áreas dos cenários sejam
atingidas pela luz de maneira apropriada. O equipamento de iluminação em seu todo.
ILUMINAÇÃO RESIDUAL ― iluminação difusa uniforme.
ILUMINADOR ― aquêle que planeja e faz os eletricistas realizarem a iluminação necessária.
IMAGE INVERTER PRISM ― (inglês) ― prisma inversor de imagem.
IMAGEM FIXA ― fotografia ou qualquer outro material ilustrativo que possa ser utilizado na
televisão; o mesmo que "still".
IMAGE ORTHICON ― (inglês) ― câmera de televisão altamente sensível, tubo extra-sensível da
câmera de TV, aperfeiçoado pela RCA VICTOR, para captar as imagens.
IMO GHOST ― (inglês) ― sombra do tubo de imagem orthicon, repetição fantasmagórica;
fantasma da câmera de imagem orthicon; falso efeito, defeito eletrônico.
INCH ― (inglês) ― polegada; medida inglêsa do comprimento, equivalente a 0,0254 m.
INCLINAÇÃO ― movimento de inclinação da câmera; o mesmo que "tilting".
INKY ― (inglês) ― lâmpada incandescente.
IN-SET ― (inglês) ― qualquer material manipulado pelo próprio apresentador e captado "em cena"
pela câmera; o contrário da técnica conhecida como "limbo".
INSTALAÇÃO FIXA ― instalação permanente.

INSTALAR ― preparar um "set" no estúdio e instalar equipamento para uma transmissão, fazendo
uso de equipamento portátil,
INSTRUCTIONAL TELEVISION ― (inglês) ― televisão usada dentro do contexto formal da
sala de aula, em qualquer nivel educacional.
INTERCUT SHOT ― (inglês) ― tomada que resulta do "corte" fora do acontecimento (num jôgo
de futebol, uma tomada que apresenta uma visão das arquibancadas).
INTERROMPER UMA ESTAÇÃO ― "deixa" dada por uma estação de onde parte um programa,
à rêde de estações, indicando que é tempo de que as instalações, particulares se identifiquem aos
públicos locais; o mesmo que "STATION BREAK"
J
JINGLE ― (inglês) ― propaganda gravada em disco, com texto (música; anúncio musicado,
geralmente gravado, com a duração comum de 15 a 30 segundos, podendo também ser usado em
televisão, com a duração habitual de 10 segundos a 1 minuto.
JINGLE EXCLUSIVO ― (jingle inglês) ― jingle de um anunciante, irradiado, com exclusividade,
entre dois programas de outros patrocinadores diferentes.
JlNGLE TV ― (jingle ― inglês) ― propaganda filmada, com imagem, texto e música, apresentando
produtos ou serviços.
K
KEY EFFECTS ― (inglês) ― efeitos especiais de iluminação.
KEY LlGHT ― (inglês) ― iluminação geral.
KILL ― (inglês) ― "matar" ordenar a eliminação de algo no estúdio, por exemplo: "matar o sofá",
ou "matar aquela luz".
KINE ― abreviatura de KINESCOPE.
KINESCOPE ― (inglês) ― uma gravação filmada de um programa de TV; a filmagem direta de um
programa de TV; uma câmera cinematográfica especialmente destinada a filmar um programa de TV
diretamente de um receptor de TV.
KINESCOPE RECORDING ― (inglês) ― gravação pelo processo "kinescope"; uma gravação
direta da transmissão de um programa ou vivo.
KS ― abreviatura de KNEE SHOT.
KNEE SHOT ― (inglês) ― tomada de câmera que focaliza a pessoa do joelho para cima.
L
LAP ― (inglês) ― dissolver ràpidamente a imagem.
LAZY-SHAVE― ― (inglês) ― ― creme empregado pelos homens que se apresentam na televisão
e cuja barba cresce da manhã para a tarde, sombreando-lhes o rosto.
LEADER ― (inglês) ― filme colocado no principio e no fim de um carretel para proteção da cópia,

permitindo que se carregue o projetor sem usar as primeiras seqüências da produção.
LENS BARREL ― (inglês) ― parte de uma lente que se constitui de um cilindro de metal.
LENS TURRET ― (inglês) ― parte da lente chamada "tôrre de lente".
LENS TURRET MATTING ― (inglês) ― o método mais simples de escurecer parte de uma
tomada: gira-se de tal forma a tôrre da lente que a mesma não fica mais diretamente em frente ao tubo
de imagem; então, a tôrre da lente esconderá parte da cena, que aparecerá escura no vídeo.
LENTE ― peça de material refringente, que converge ou diverge a luz, de acôrdo com o nosso
objetivo.
LENTES DE ANGULO ESTREITO ― lentes com um estreito ângulo de projeção, que apanham
apenas pequenas partes de um cenário, a determinada distância.
LENTES DE TELEFOTO ― lentes de ângulo muito estreito, empregadas para conseguir imagens
em grande tamanho, a distâncias extremas.
LENTES ÓTICAS ― lentes. focalizando a imagem da cena a ser televisada, numa placa sensível do
tubo de imagem da câmera.
LIBERAR O ESTÚDIO ― expressão dirigida pelo produtor ao pessoal de estúdio, indicando o final
da transmissão; "off the air" ― (inglês)
LIGHT CUE ― (inglês) ― qualquer mudança de iluminação que precise ser efetuada durante a
transmissão de um programa.
LIMBO ― processo de utilizar material demonstrativo fora de cena; processo oposto ao chamado
"IN-SET"; qualquer fotografia, modêlo, cartão ou aviso que esteja fora da cena e não visualmente
relacionado com o executante, que não é o responsável pela sua manipulação.
LlNE AMPLlFIER ― (inglês) ― amplificador utilizado para reforçar os sinais de vídeo que foram
reduzidos pelo cruzamento de longos circuitos coaxiais.
LlP-SYNC ― (inglês) ― abreviatura do LIP-SYNCRONIZATION (inglês).
LlP-SYNCRONIZATION ― (inglês) ― sincronismo labial, indicando que determinada cena deve
ser tomada com um ator movimentando os lábios em sincronismo com as palavras que se ouvem da
trilha sonora. Ato de sincronizar os movimentos labiais dos atores ou personagens de filme animado,
com o diálogo já previamente gravado (dublagem).
LIVE ― (inglês) ― tudo que é realizado diante das câmeras "ao vivo".
LIVE STUDIO ― (inglês) ― uma produção originada no estúdio e que é ao mesmo tempo
transmitida.
LIVE TALENT ― (inglês) ― artista, profissional, ou qualquer executante em atividade durante a
transmissão.
LIVE TITLES ― (inglês) ― elementos visuais que são transmitidos pelas câmeras em ação no
estúdio.
LOCAÇÃO ― qualquer cena tomada fora do estúdio.

LOCAL originado de um estúdio local.
LOG ― (inglês) ― o principal esquema ou guia da estação de TV, indicando a ordem em que os
programas e os "spots" são exibidos diàriamente.
LOGOTIPO ― desenho característico de marca comercial ou industrial do anunciante, usado em
seus. anúncios.
LONG-PLAYNG ― (inglês) ― disco que comporta 38 1/8 ou 45 rotações por minuto.
LONG SHOT ― (inglês) ― plano geral; "extreme long shot" plano absoluto "médium long shot",
plano geral; tomada de uma cena por inteiro; seqüência ininterrupta de tomada de imagem, para
mostrar o ambiente.
LOOP ― (inglês) ― truque ao carregar o projetor, por meio do qual se consegue que determinada
porção de filme fique sendo projetada, sem qualquer interrupção, quantas vêzes se deseja; é utilizado
em dublagens e em caso de se necessitar de prolongadas ilustrações de um determinado assunto com
cenas de difícil identificação por detalhes.
LOW ANGLE ― (inglês) ― ângulo baixo; quando a câmera focaliza o objeto de um nível mais
baixo.
LOW KEY LIGHT ― (inglês) ― iluminação suave, que destaca somente o artista; o cenário de
fundo fica no escuro.
LS ― símbolo que indica todo o material sonoro de produção a" vivo, no estúdio.
LUZ QUENTE ― luz concentrada, empregada no estúdio, para acentuar traços e contornos (o
mesmo que "hot light").
M
MAGAZINE FORMAT ― (inglês) ― um roteiro do programa preparado em fôlhas soltas, que
permite a introdução de diversos elementos e de comunicações patrocinadas.
MAGNÉTOSCOPE ― (francês) ― equipamento de VÍDEO-TAPE.
MAGNI SCALE ― (inglês) ― um objeto produzido em dimensões maiores do que o tamanho
natural, a fim de tornar claros e efetivos os detalhes que, de outra maneira, não poderiam ser
reproduzidos perfeitamente na televisão; grande escala.
MAKE-GOOD ― (inglês) ― um "spot" ou programa que é repetido porque não foi devidamente
exibido (no entender do cliente, que não ficou satisfeito) quando da transmissão original.
MAKE-UP ― (inglês) ― maquilagem feita naqueles que vão aparecer diante das câmeras de
televisão.
MANCHA ― a mancha de luz formada pelo impacto do raio explorador eletrônico no receptor que
reproduz a imagem televisada sôbre a tela fluorescente do cinescópio; "SPOT".
MANOPLA ― o mesmo que GATILHO.
MAQUETA ― visualização, em miniatura, em três dimensões, de um cenário.
MAQUILAGEM ― usando cosméticos, preparar devidamente alguém que vai aparecer diante das

câmeras de TV; "make-up".
MAQUILLAGE ― (francês) ― maquilagem.
MAQUEADOR ― o que faz maquilagem.
MAQUILADOR ― o mesmo que MAQUEADOR.
MAQUINISTA ― encarregado da montagem dos cenários.
MASKING ― (inglês) ― um "flat" ou peça de cenário que cobre as bordas do "SET" para impedir a
câmera de focalizar além dos limites.
MASKYNG PIECE ― (inglês) ― uma seção de parede arbitràriamente incluída num cenário para
prever apoio a uma mudança pronunciada em ângulos de câmera; o mesmo que "wall".
MATAR ― ordenar a eliminação de algo no estúdio, por exemplo, "matar aquela luz ou uma
determinada cadeira"; "kill".
MASTER CONTROL ― (inglês) ― o contrôle geral; o ponto central de contrôle, onde são
recebidos todos os sons e imagens da estação de TV e que é o ponto final intermediário nas atividades
eletrônicas dos estúdios para o transmissor; sala da contrôle.
MASTER OF CEREMONIES ― (inglês) ― mestre-de-cerimônias; também conhecido por
"EMCEE".
MASTER MONITOR ― (inglês) ― tela através da qual se vê a imagem que está sendo transmitida.
MATRIZ ― gravação de um "jingle", "spot" ou programa, da qual se possam tirar cópias, feitas,
geralmente, em disco de acetato com base de alumínio.
MATTING ― (inglês) ― método de escurecer áreas da imagem.
MCU ― abreviatura de "MEDIUM CLOSE-UP".
MEDIDORES DE LUZ ― aparelhos que indicam se existe a iluminação necessária para uma
imagem.
MEDIUM CLOSE-UP ― (close-up inglês) PLANO AMERICANO ― tomada em que os
personagens aparecem da cintura para cima.
MEDIUM LONG SHOT ― (long shot inglês) ― Plano geral.
MEDIUM SHOT ― (shot inglês) ― tomada em que as personagens aparecem de corpo inteiro, no
cenário; PLANO MÉDIO; cena intermediária entre o "close-up" e o "long shot"; cena tomada a meia
distância, com lente de 90 mm.
MENTION ― (inglês) ― breve menção de um produto, pessoa ou organização, num programa de
TV.
MICRO-ONDA ― têrmo genérico aplicado ao aparelhamento que torna possível transmitir os sinais
de televisão de um ponto a outro, por meio de omissões de freqüência ultra-alta.
MICROWAVE LINK ― (inglês) ― transmissor e receptor especial de alta freqüência, capaz de
transmitir sinais de áudio e vídeo.

MIX ― (inglês) ― combinar vários sons numa única faixa sonora ou "tape".
MLS ― abreviatura de MEDIUM LONG SHOT.
MOBILE UNIT ― (inglês) ― unidade móvel; equipamento de televisão que pode ser instalado num
lugar distante do estúdio de TV; equipamento para "externas".
MOBÍLIA "BREAKWAY" ― (breakaway inglês)― mobília dividida em partes e mal colada,
para ser quebrada com facilidade, mas sem ferir realmente o artista.
MODÊLO ― execução, em pequena escala, de um cenário de TV, empregado para planejar questões
relativas ao próprio cenário ou movimentos de câmera.
MONITOR ― um aparêlho comum de TV, instalado para se testar as transmissões em qualquer
parte da estação; aparêlho de televisão usado na sala de contrôle um para cada câmera, projetor, etc,
para que se possa acompanhar a ação no estúdio e dirigi-la a contento; através do monitor de vídeo, os
técnicos observam a qualidade da imagem, à medida que são utilizadas as câmeras sucessivamente;
um cinescópio do contrôle.
MONTAGEM ― a combinação de várias cenas em uma determinada sucessão, formando um filme
ou um espetáculo qualquer.
MOOD MUSIC ― (inglês) ― música escolhida para criar uma impressão especial ou dar um tom
dramático a uma cena.
MOSAICO ― um grande número de elementos fotossensíveis, cobrindo a placa de mica no tubo da
câmera de televisão; sua contraparte, numa câmera cinematográfica, é a fotossensível ernulsão de
filme.
MOVIMENTO DE ALCANCE ― o mesmo que "PAN": movimento lateral ou vertical da câmera
(panorâmica). "Pan right", "Pan left", "pan up", Pan down são, respectivamente, movimentos para a
direita, para a esquerda, para cima e para baixo.
MOVIMENTO VERTICAL ― deslocamento da câmera verticalmente para cima ou para baixo
(movimento realizado com a câmera no ar); não confundir com TOMADA VERTICAL.
MOVIOLA ― máquina que serve para editar um filme, permitindo ver a imagem em movimento e
ouvir o som.
MS ― abreviatura do MEDIUM SHOT.
MUDAR ― mudar de uma câmera para outra; mudança de ângulos da câmera; o mesmo que
"switch".
MULTIPLEXER ― (inglês) ― na sala de projeção, arranjo de espêlhos conhecidos por êste nome.
MUSIC ― (inglês) ― música indicação colocada no roteiro e dirigida ao áudio; faça soar a música
mais alto e deixe que ela seja dominante, como numa cena final ou num crescendo.
MUSIC IN ― (inglês) ― eleve a música, para que seja o som principal a ser escutado.
MURAL BACKGROUND ― (inglês) ― uma ampliação fotográfica do tamanho de uma parede,
usada como parte dum cenário realístico de TV.
N

NARROW ANGLE LENS ― (inglês) ― lente de ângulo estreito.
NBC ― abreviatura de National Broadcasting Company.
NEMO ― (inglês) ― gíria para difusão que se origina de outro local, remoto, que não um estúdio de
televisão.
NET ― (inglês) ― rêde, cadeia de estações; um grupo de estações unidas por cabos coaxiais ou por
retransmissões de microondas, para transmitir programas originados de um determinado local.
NO AR ― programa sendo transmitido.
NOODLE ― (inglês) ― tocar alguns compassos de musica de fundo, ou improvisação, geralmente
com titulos; também conhecido como "NOODLING".
NOODLING ― (inglês) ― o mesmo que "NOODLE".
O
OFF CAMERA (OFF MlKE) ― (inglês) ― refere-se, geralmente, a um êrro, que coloca o
executante fora do alcance tanto do "mike" como da câmera. Pode ser, entretanto, planejado uma voz
"off camera" será ouvida, sem que o executante seja visto, empregando-se uma voz "off mike" para
criar a ilusão de um som distante.
OFF SCREEN ― (inglês) ― voz ou som ouvidos sem que se perceba a imagem que o produziu;
"VOICE OVER".
OFF SET ― (inglês) ― fora de cenário, fora de cena; "OFF STAGE".
OFF STAGE ― (inglês) ― voz ou ação que se produz fora do cenário; "OFF SET".
OFF THE AIR ― (inglês) ― fora de ar; libertar o estúdio ex-pressão dirigida pelo produtor ao
pessoal do estúdio, indicando o fim da transmissão.
ON CAMERA ― (inglês) ― ficar dentro do alcance da câmera ou ser captado pela câmera.
ON THE AIR ― (inglês) ― no ar; programa sendo transmitido.
ON THE BOARD ― (inglês) ― o pessoal de serviço na sala de contrôle refere-se à sua escala de
serviço como estando "on the board"; operando contrôles de áudio ou vídeo.
ON THE NOSE ― (inglês) ― o programa está decorrendo conforme planejado; na hora certa.
OPAQUE ― (inglês) ― material visual que não é translúcido; um BALOP ou TELOP é um
"OPAQUE".
OPEN END ― (inglês) ― um programa filmado, gravado em "TAPE" ou "KINESCOPE", para
distribuição, e que deixa espaços abertos, previamente arranjados, para inserção de comunicações
locais.
OPERADOR ― técnico que tem a seu cargo a boa execução do programa, no que se refere à
qualidade de som.
OPERADOR DE ÁUDIO ― operador; responsável pelo som e seu nível através do contrôle que
maneja no painel do áudio abre e fecha os microfones, sob as instruções do diretor de TV, "faz girar"

os discos, liga e desliga o som dos projetores.
OPERADOR DE LUZ ― responsável pela iluminação do cenário.
OPERADOR DE SOM ― opera o microfone, colocando-o em posição adequada, sempre por cima
da cabeça do executante.
OPERADOR DE "SWITCH" ― ("switch" inglês) ― operador da mesa de "switcher"; diretor
técnico; "suíte".
OPERADORES DE VÍDEO ― no Departamento de Engenharia, cuidam da qualidade visual do
programa, do ponto de vista puramente eletrônico. Há quase sempre um operador de vídeo para cada
câmera e projetor utilizado no programa.
OPTICAL ― (inglês) ― o método empregado para fazer a mudança de uma imagem para outra é
chamado "optical". "DISSOLVES", "WIPES", "FADES" são OPTICALS.
ORBITER ― (inglês) ― aparelho que faz o movimento de órbita, acrescido ao equipamento da
câmera, para que não surja o falso efeito da retenção de imagem.
ORTH-SAVER ― (inglês) ― artifício ótico acrescentado ao equipamento da câmera e que consiste
numa tôrre de lente especial, com 4 motores sincronizados, que movimentam em órbita a lente da
câmera, bem lentamente.
ORTHICON DE IMAGEM ― tubo de câmera ultra-sensível, desenvolvido pela RCA e capaz de
tomar cenas em semi-escuridão. A câmera orthicon é utilizada com mais freqüência no estúdio devido
à sua maior sensibilidade, e para a focalização de qualquer corpo inanimado.
ORTO DE IMAGEM ― abreviatura de ORTHICON DE IMAGEM.
OSCILLOSCOPE ― (inglês) ― osciloscópio.
OSCILOSCÓPIO ― aparelho eletrônico, usado pelos operadores de vídeo, para ajustar a qualidade
das imagens a serem transmitidas.
OVER-BEAD-SBOT ― (inglês) ― tomada vertical.
OVERSCANNING ― (inglês) ― o que fica fora da imagem, na parte de cima de área da imagem.
OVER-SHOOTING ― (inglês) ― sair fora da área critica, sair fora da área focalizada pela câmera.
OVER THE SHOULDER SHOT ― (inglês) ― tomada de uma pessoa por sôbre os ombros do seu
interlocutor, tomada sôbre os ombros.
P
P.A. ― abreviatura de PLANO AMERICANO.
PACE ― (inglês) ― a velocidade em que um programa ou qualquer dos seus segmentos é realizado.
PACKAGE ― (inglês) ― um programa ou série de programas reunidos por uma agência ou
produtor e vendidos a uma cadeia ou estação.
PAD ― (inglês) ― qualquer adiantamento ao programa regular, que preenche o tempo concedido.

PAN ― (inglês) ― o movimento horizontal de uma câmera; seguir a ação à direita e à esquerda, ou
acima e abaixo, com a câmera; mover a câmera através da cena ― "PAN" à direita, "PAN" à
esquerda. Usa-se também como SINÔNIMO de PENEIRA ou "BANK".
PAN ― abreviatura de PANORÂMICA.
PAN HOR.― abreviatura de PANORÂMICA HORIZONTAL.
PAN MOVEMENT ― (inglês) ― movimento lateral ou vertical da câmera (panorâmica). "Pan
right, Pan left, Pan up, Pan down" são, respectivamente, movimentos para a direita, para a esquerda
para cima e para baixo.
PANELÃO ― o mesmo que "SCOOP" e CONCHA.
PANORÂMICA HORIZONTAL ― movimento lateral: a câmera gira sôbre a sua base, para a
direita ou para a esquerda.
PANORÂMICA RÁPIDA ― o mesmo que CHICOTE.
PANORÂMICA VERTICAL ― movimento vertical: a câmera gira sôbre a sua base, de cima para
baixo, ou vice-versa.
PAN SHOT ― (inglês) ― tomada panorâmica.
PANTÓGRAFO ― Suporte em forma de sanfona, que fixa no teto do estúdio os focos de luz.
PAN. VERT. ― abreviatura de panorâmica vertical.
PAPA-TYPE ― (inglês) ― designação comercial de aparelho que faz caracteres rápidos.
PARÁBOLA ― uma direção especial de suporte do microfone, empregada para captar o ruído de
uma multidão, banda de música, etc; antena de recepção e transmissão de equipamento de
micro-ondas.
PARTICIPATION SHOW ― (inglês) ― programa comercial com mais de um anunciante.
PARTICIPATION SPOT ― (inglês) ― anúncio num "PARTICIPATION SHOW".
PASSAGEM TRANSIÇÃO MUSICAL ― Música que separa cenas ou assuntos.
PATCH PANEL ― (inglês) ― mecanismo no qual os cabos de entrada terminam em dispositivos de
ligação, de modo que os vários circuitos podem ser interligados à vontade, unindo-se cabos de curta
extensão entre conexões.
PATROCINADOR ― pessoa, entidade ou organização comercial, que patrocina a apresentação de
um programa.
PAYOLA ― (inglês) ― têrmo de gíria que significa pagamento ou remuneração dada a um
executante ou pessoal, em troca de qualquer favor prestado. Dinheiro ou prêmios dados por uma
firma de gravação a um locutor que anuncia discos é a forma mais comum de "payola".
PEDESTAL DE ESTÚDIO ― carro de câmera que serve para tôdas as ocasiões, propiciando à
câmera ser levantada ou abaixada durante o programa.
PENCIL TEST ― (inglês) ― as principais cenas de um desenho animado, filmadas quando ainda

desenhadas a lápis, e na seqüência desejada, para servir de guia na realização do filme e para se
avaliar a qualidade final do produto.
PÊNDULO ― movimento realizado pela câmera para frente e para o lado do objetivo, ou para trás e
para o lado.
PERSPECTIVA ― a representação num plano dos objetos tais como são vistos; pintura que
representa paisagens e edifícios à distância; panorama.
PERSEGUIÇÃO ― o deslocamento da câmera na mesma direção do movimento do comunicador,
acompanhando uma ação.
PG ― abreviatura de PLANO GERAL.
PGA ― abreviatura de PLANO GERAL ABSOLUTO.
PICK-UP ― (inglês) ― o mesmo que R. F. transmissão de um sinal de vídeo ou áudio.
PICK-UP of FIELD ― (inglês) ― transmissão externa; transmissão realizada fora do estúdio de
TV, pelas unidades móveis.
PICTURE ― (inglês) ― a parte visual da transmissão; a imagem televisada.
PICTURE DEFINITION ― (inglês) ― a profundidade dos detalhes, na imagem reproduzida.
PIPE ― (inglês) ― telefone.
PITCH ― (inglês) ― mensagem comercial de grande VULTO ou qualquer outro apêlo de
VENDAS.
P. L.― abreviatura de "PRIVATE LINE".
PLANO ― determinada visão de uma cena e a sua transmissão ao telespectador.
PLANO AMERICANO ― tomada de câmera em que as pessoas aparecem da cintura para cima.
PENEIRA ― refletor de luz equipado com lâmpadas Fluorescentes; o mesmo que "PAN" ou BANK.
PLANO GERAL ― tomada de câmera onde se mostra todo o cenário e tôdas as pessoas em cena.
PLANO GERAL ABSOLUTO ― tomada de câmera onde se mostra não somente o cenário
principal como a paisagem circundante.
PLANO MÉDIO ― tomada de câmera que mostra as pessoas de corpo inteiro, no cenário.
PLANTA-BAIXA ― representação de cada acidente da cena, marcado por um sinal; uma planta do
estúdio, com escala, mostrando a colocação das peças, mobiliário e equipamento do cenário; o
mesmo que "FLOOR PLAN".
PLATTER ― (inglês) ― um disco; gravação ou ET.
PLAY-BACK ― (inglês) ― reprodução de uma gravação imediatamente após ter sido gravada;
prato rotativo e "pickup" destinados a essa reprodução.
PLOTTING ― (inglês) ― delineamento, plano de um programa.

PLUG ― (inglês) ― uma mensagem comercial ou menção do nome de um produto ou patrocinador.
PLUNGER ― (inglês) ― peça que, numa câmera, controla as lentes: Zoomar original e a New
Studio Zoomar.
POINTILLAGE ― (francês) ― técnica de pintura usada em televisão (e na pintura de cenários),
destinada a construir uma plasticidade numa superfície plana.
PONTO DE RELÊ ― localização do transmissor de relé.
PONTUAÇÃO ― convenções de linguagem com significados específicos: ESCURECIMENTO,
ABERTURA Sôbre, FUSÃO, SUPERPOSIÇÃO, etc.
POTÊNCIA ― capacidade de alcance de uma emissora, expressa em "watts na antena.
PP ― abreviatura de PRIMEIRO PLANO.
PR ― abreviatura de "PUBLIC RELATIONS",
PRE-EMPT ― (inglês) ― ato de substituir uma transmissão regular por um programa geralmente de
significação especial, como um discurso político ou um importante documentário.
PREFIXO DE PROGRAMA ― música que marca o inicio de um programa e, em! geral, serve
também de SUFIXO, finalizando-o.
PREVIEW MONITOR ― (inglês) ― tela (SCREEN) através da qual se testa a imagem que ainda
não foi transmitida.
PRIMEIRO PLANO ― tomada de câmera em que se mostra a pessoa da altura dos ombros para
cima; o mesmo que "CLOSEUP".
PRISMA ― sólido limitado lateralmente por paralelogramos e superior e inferiormente por dois
polígonos iguais e paralelos; cristal com duas faces planas inclinadas que decompõe a luz. A televisão
utiliza prismas para diversos efeitos e truques especiais.
PRISMA INVERTOR DE IMAGEM ― prisma de ângulo reto, de tamanho relativamente grande,
que pode ser montado num tubo prêso a um visor de lente comum e empregado para resolver o
problema de um único espêlho, entre a câmera e a pessoa, dar à primeira uma tomada de ângulo alto,
mas com a imagem de cabeça para baixo.
PRINT ― (inglês) ― um "STILL" ou filme revelado, depois de se processar o negativo.
PRIVATE LINE ― (inglês) ― telefone.
PROCESS ― (inglês) ― a revelação e impressão do filme.
PRODUÇÃO ― tôda a fase de preparo e a realização de um programa.
PRODUCTION ― (inglês) ― produção.
PRODUCTION DIRECTOR ― (inglês) ― diretor de produção, e responsável por tôda a produção
de uma estação de TV.
PRODUCTION FACILITIES ― (inglês) ― os materiais necessários para a produção de um
programa: cenários, adereços, trajes, efeitos especiais, equipamento.

PRODUTOR ― encarregado da produção; imagina, escreve, orienta, realiza, ou ajuda a realizar o
programa.
PROFUNDIDADE DE FOCO ― na câmera, a distância dentro da qual a lâmina pode se
movimentar, aproximando-se ou se afastando da lente, sem desfocar a imagem; profundidade de
campo.
PROGRAM DIRECTOR ― (inglês) ― diretor de programação; o responsável pelo planejamento e
distribuição dos programas da estação.
PROJEÇÃO DE FUNDO ― projeção como fundo de cenário, fixa ou móvel, para simular no
estúdio cenas exteriores, principalmente quando se usa projeção móvel.
PROJECIONISTA ― encarregado da sala de projeção: coloca os filmes e os dispositivos no
projetor, de acôrdo com a seqüência especificada no diário da estação ou no roteiro, e maneja o
equipamento sob as ordens do diretor de TV.
PROJETOR ― equipamento para projetar filmes ou "slides".
PROMOÇÃO DE PROGRAMA ― publicidade que se faz em tôrno de um programa.
PROMOTION ― (inglês) ― o anúncio da própria estação, dos seus programas e projetos.
PROPAGANDA SUBLIMINAR ― (ou SUBLIMINAL) ― nova e controvertida modalidade de
propaganda em que as mensagens atingem diretamente o subconsciente do público sem que o
consciente delas se aperceba. As mensagens são transmitidas no vídeo a uma velocidade de 1/3.000"
de segundo, uma vez cada 5 segundos, o bastante para que sejam captadas somente pelo
subconsciente.
PROPERTIES ― (inglês) ― acessórios móveis; objetos de vários gêneros, empregados pelos atôres
na interpretação de seus papéis; os inúmeros pequenos itens empregados na preparação de um
cenário; todos os objetos necessários para a decoração do cenário e para uso pessoal do executante.
PUBLIC RELATIONS ― (inglês) ― Relações Públicas.
PUNCH ― (inglês) ― transmitir um roteiro com a devida ênfase; indicação para o áudio, que
significa: mais alto, geralmente vibração aguda mais baixa.
PUNCTUATION ― (inglês) ― PONTUAÇÃO.
Q
QUADRO ― a imagem televisada; o mesmo que "PICTURE" QUADROS DE CARDÁPIO método
rápido e simples de preparar materiais com caracteres: o quadro é feito de fêltro prêto com fendas, e
letras providas de pequenas alças podem ser suspensas dessas fendas.
QUADRO DE FLANELA ― um quadro com base de fêltro que se pendura em qualquer parte do
cenário: as letras gomadas no verso, ou recortadas, são pressionadas contra o quadro, a fim de ilustrar
os pontos principais de uma palestra ou comunicação pela TV.
QUADROS MAGNÉTICOS ― quadro feito de metal, com pequenos imãs colocados no verso das
letras, palavras ou grupos de palavras e figuras recortadas, que são colocadas no quadro no momento
oportuno.
R

RAKE ― (inglês) ― os -"flats" laterais de um cenário são às vêzes chamados "rakes" da direita ou da
esquerda. O têrmo também se refere ao ângulo em que a peça do cenário foi colocada.
RATE ― (inglês) ― a taxa da estação, pelo tempo dos programas ou "spots" que são vendidos
comercialmente.
RATE CARD ― (inglês) ― tabela de preços, publicada, para o tempo de uma estação.
RATING ― (inglês) ― a estimativa da percentagem dos telespectadores para um determinado
programa, baseada numa experiência estatística, apurada pelo telefone, entrevistas por escrito ou pelo
dispositivo eletrônico ligado ao aparelho de TV.
REALIA ― (inglês) ― modelos reais de itens discutidos em classe e apresentados no vídeo.
REAR PROJECTION ― (inglês) ― projeção como fundo de cenário, fixa ou móvel, para simular
no estúdio cenas exteriores. principalmente quando se utiliza projeção móvel; projeção de fundo.
REC. ― indica gravação; abreviatura de RECORD.
RECORD ― (inglês) ― gravação, disco.
REFLECTAR LENS ― (inglês) ― lente de reverberação.
REFLEXÃO ― efeito de refletir a luz.
REFLEXÃO ESPECULAR ― quando a superfície de um objeto é brilhante, as fontes de
iluminação têm uma capacidade de refletir quase idêntica a de um espêlho, vendo-se uma imagem
para cada luz.
RÊGIE ― (francês) ― contrôle.
REMOTE UNIT ― (inglês) ― equipamento móvel para transmissões externas.
RESOLUTION ― (inglês) ― o mesmo que "PICTURE DEFINITION".
RETENÇÃO DA IMAGEM ― falha apresentada pelo tubo de imagem orthicon, que consiste em
reter uma imagem que tenha sido focalizada por um tempo demasiadamente longo, especialmente se
existe grande contraste na cena.
RETROILUMINAÇÃO ― iluminação proveniente da retaguarda.
R. F. ― transmissão em radiofreqüência de um sinal de vídeo ou áudio.
RF AMPLIFIER ― (inglês) ― amplificador de um sinal de radiofreqüência.
RF MONITOR ― receptor de TV, aparelho de TV.
RING-MIKE ― (inglês) ― microfone instalado sôbre o ringue, nas lutas-livres e de boxe, para
captar instruções de juiz e também os ruídos.
ROLL ― (inglês) ― movimento de inclinação da câmera em seu eixo horizontal, para obter a
tomada de canto.
ROLL DRUM ― (inglês) ― dispositivo empregado para a apresentação de títulos ou relação de
nomes.

ROLL IT ― (inglês) ― sinal dado ao projecionista ou operador do vídeo-tape, para assinalar o
principio de um filme ou "tape".
ROTATIVO ― tira de papel, com texto, figuras ou imagens, que é operado manualmente no projetor
"Gray" pelo operador de "slides", e que aparece na tela do receptor de TV.
ROTEIRO ― o mesmo que "SCRIPT"; indicação resumida do desenvolvimento de um programa,
de um filme, etc; texto do programa, com marcação técnica, marcação de cena, diálogos, efeitos
sonoros e de iluminação; texto com tratamento de TV.
ROUTINE SHEET ― (inglês) ― esbôço de várias unidades, num programa.
RP ― abreviatura de "REAR PROJECTION".
RPM ― revoluções por minuto: o número de vêzes que o disco gira por minuto para ser reproduzido
com som natural; rotações.
RUBRICA ― indicação especifica que se faz na parte esquerda de um roteiro, para se destacar um
acidente no programa, como, por exemplo, música, ruídos, efeitos de técnica, etc.
RUN DOWN ― (inglês) ― qualquer relação de sinais, apetrechos, trajes ou outros elementos numa
produção.
RUNNING TIME ― (inglês) ― tempo de transmissão de um programa, filme ou TAPE.
RUN OVER ― (inglês) ― exceder o tempo marcado para um programa.
RUN THROUGH ― (inglês) ― um ensaio com elenco, pessoal e facilidades técnicas.
RUSHES ― (inglês) ― as primeiras cópias de qualquer produção de filme, utilizadas para exames
preliminares pelos produtores e clientes.
S
SALTO ― fusão rápida, fusão-salto, transição rápida, transição salto.
SCHEDULE ― (inglês) ― programação de datas de inserção de anúncios, transmissões de textos
comerciais no rádio, "slides" e comerciais na TV.
SCHIMIDT-OPTICS ― (inglês) ― principio de projeção ótica, usado em alguns tipos de
receptores de TV.
SCOOP ― (inglês) ― uma lâmpada do tamanho grande, usada num estúdio de TV, suspensa do teto,
chamada CONCHA.
SCREEN ― (inglês) ― tela, vídeo.
SCRIPT ― (inglês) ― ROTEIRO.
SCRIPT-GIRL ― (inglês) ― anotadora; assistente do diretor, no preparo do script", revisão de
ponto nos ensaios, etc.
SECONDARY EMISSION ― (inglês) ― emissão secundária.
SEGMENT ― (inglês) ― uma seqüência ou unidade dentro de um programa.

SEGUE ― (inglês) ― (pronuncia-se "seg-way") uma transição do áudio de uma unidade de música
(ou som) para outra.
SEMI-CLOSE-UP (close-up inglês) tomada de cena, em que se focaliza a pessoa ou o objeto a uma
distância mínima da câmera.
SÉPIA ― filme em côr semelhante à do café com leite.
SERIES ― (inglês) ― série; um grupo de programas, relacionados pelo mesmo tema, transmitido no
mesmo horário; durante várias semanas.
SET ― (inglês) ― cenários.
SET UP ― (inglês) ― o arranjo final de cenários, equipamento, luzes e pessoal para o programa de
TV.
SHADING ― (inglês) ― o ajustamento técnico da imagem por um operador que controla o vídeo.
SHADOW ― (inglês) ― sombra.
SHADOWING ― (inglês) ― sombreando.
SHARED ID ― (inglês) ― uma transmissão de identificação da estação com um programa
comercial ou mensagem de serviço público.
SHOOTING OFF ― (inglês) ― quando a câmera filma para além dos limites da cena ou cenário
desejados.
SHOT ― (inglês) ― tomada; a imagem transmitida pela câmera; seqüência ininterrupta de uma
tomada de imagem.
SHOW ― (inglês) ― programa que consiste na apresentação de números variados.
SHORT-FOCAL-LENGTH LENSES ― (inglês) ― lentes de pequeno comprimento focal.
SHUTTER ― (inglês) ― obturador; peça colocada na frente ou atrás de lente de uma câmera, para
bloquear determinadas áreas da cena ou imagem transmitida, empregada na tomada "matte" (matte
shot). Ver "MATTING".
SIDE SHOT ― (inglês) ― tomada lateral.
SILHOUETTE ― (francês) ― SILHUETA.
SILHUETA ― objeto iluminado visto contra um cenário de fundo também iluminado; desenho que
representa o perfil de uma pessoa.
SIGNAL MULTIPLEXING ― (inglês) ― dispositivo para misturar diversos sinais da transmissão,
combinando-os em um único sistema.
SIMULCAST ― (inglês) ― programa que é produzido e levado ao ar simultàneamente em rádio e
televisão.
SINAL ― impulso eletrônico que é transmitido da estação de TV para o receptor doméstico;
qualquer transm1ssão de ondas eletrônicas.

SINGLE-ROOM TELEVISION ― (inglês) ― televisão usada como um dispositivo único, dentro
da sala de aula ou laboratório. A câmera, receptores e contrôles ficam situados em uma única sala de
aula e são de modêlo bem simples, geralmente tendo os contrôles de câmera localizados na própria
câmera.
SINGLE SHOT ― (inglês) ― tomada de uma só pessoa.
SINGLE SYSTEM ― (inglês) ― processo de gravação cinematográfica pelo qual o som e a
imagem são gravados simultâneamente no mesmo filme; processo simples, sistema simples, em
oposição ao chamado SISTEMA DUPLO.
SISTEMA DE RELÊ DE MICROONDAS ― sistema pelo qual um canal de alta freqüência, não
empregado para transmissão comum, converge em um raio de energia por meio de um refletor
parabólico; êste raio é depois transmitido para outro instrumento parabólico igual.
SISTEMA DUPLO ― processo de gravação cinematográfica pelo qual o som é gravado
separadamente em um filme especialmente tratado, garantindo assim uma alta qualidade de som; o
filme e a faixa do som são sincronizados e reproduzidos em uma única impressão.
SIXTEEN MM (16 MM) ― (inglês) ― tamanho de filme comumente usado em televisão. Filmes
educativos e documentários são feitos quase exclusivamente nessa medida, pois saem menos
dispendiosos que os filmes de 35 mm.
SKETCH ― (inglês) ― cena dialogada de que participam diversos personagens e que dura 3, 5,10
ou 15 minutos.
SLIDE ― (inglês) ― qualquer imagem estática, translúcida, que pode ser projetada.
SMEAR ― (inglês) ― distúrbio apresentado pela câmera VIDICON, quando um objeto contrastante
movimenta-se atrás dos limites do vídeo; por exemplo, quando uma jovem loura, encostada a uma
cortina escura, ou letras brancas, movimentam-se em direção à parte superior da tela, a moça e as
letras parecem deixar um halo atrás.
SMOOTH CUT ― (inglês) ― corte suave; mudança de cena feita com suavidade, naturalidade.
SNAP ― (inglês) ― refere-se ao contraste e á nitidez da imagem.
SOBE E DISSOLVE ― indicação para o áudio, com relação à música ou som escolhido.
SOBE, SUSTENTA E DISSOLVE ― ver SOBE E DISSOLVE.
SOBE, SUSTENTA E VAI DISSOLVENDO ― ver SOBE E DISSOLVE.
SOF ― iniciais da expressão "SOUND ON FILM" ― (inglês) ― som no filme; filme com a sua
própria faixa de som; filme sonoro.
SOMBREAR ― o mesmo que SHADOWING; simular, por meio de pintura ou outro artifício
qualquer, uma sombra natural que não possa ser criada efetivamente apenas com o emprêgo de luz.
SOM DE SEGUNDO PLANO ― som em BG (background); som que suplementa a fonte principal
do som, como a música de fundo.
SONOPLASTIA ― todo e qualquer ruído ou música de um programa, que devam ser executados.
Efeitos sonoros de qualquer natureza, devidamente gravados em faixas, destinados a enriquecer o
programa, proporcionando-lhe mais realismo, vivacidade, atração.

SONOTÉCNICA ― realização técnica dos efeitos de sonoplastia.
SOUND TRACK ― (inglês) ― a faixa estreita ao longo da imagem nos filmes de 16 ou 35 mm; é
nela que se grava o som.
SPECIAL EFFECTS ― (inglês) ― O emprêgo de truques para criar efeitos especiais na tela.
Chuva, neve, sons os mais diversos, podem todos ser chamados "efeitos especiais".
SPECIAL EVENTS ― (inglês) ― acontecimentos especiais, que valem um programa, que
merecem uma reportagem.
SPEED ― (inglês) ― velocidade em que deve ser projetado um filme, ou reproduzido um disco, ou
uma fita magnética de som. Velocidade em que deve ser feito um filme, ou gravado um disco ou fita
magnética.
SPETACULAR ― (inglês) ― programa luxuoso de grandes proporções, geralmentes com artistas
célebres e durando uma hora ou mais.
SPILL-LIGHT ― (inglês) ― problema causado pelo desperdício de luz; perda da luz.
SPLIT-SCREEN ― (inglês) ― um processo eletrônico que permite a tela ser dividida de muitas
maneiras diferentes, sendo o mais típico a divisão em metades, direita e esquerda; efeito especial por
meio do qual se coloca na tela, de TV ou cinema, duas ou mais imagens ao mesmo tempo, sem
recorrer à superposição.
SPOT ― (inglês) ― suporte que opera com uma lâmpada incandescente, com graduação de foco e
potência de 250 a 5.000 watts.
SPOT ANNOUNCEMENT ― (inglês) ― anúncio breve, inserido no programa propriamente dito.
SPOTS ― (inglês) ― comunicações breves, comerciais ou sem patrocínio, usadas em rádio e
televisão, de duração entre 10 a 60 segundos.
STALL FOR TIME ― (inglês) ― retardar; o mesmo que "STRETER".
STAND ― (inglês) ― tipo de BOOM mais comumente usado no BRASIL.
STAND BY ― (inglês) ― um locutor ou um filme de reserva para serem empregados, se necessário.
Instrução dada ao elenco, indicando que o programa vai ao ar. Sinal de prontidão dado antes de ser
executada a ordem do diretor: um aviso para o elenco e o pessoal do estúdio de que a transmissão vai
começar.
STATION BREAK ― (inglês) ― o tempo reservado entre os programas de cadeia para transmissão
de "SPOTS" locais e identificação das estações.
STILL ― (inglês) ― uma fotografia estática.
STING ― (inglês) ― uma nota de música aguda e breve que sublinha um ponto dramático.
STOCK SHOTS ― (inglês) ― cenas cinematográficas de curta duração, geralmente compradas a
uma filmoteca e que apresentam uma ação geral que não pode ser produzida no estúdio (cenas de uma
batalha, multidões ovacionando uma personalidade, tráfego congestionado, etc.).
STOP-MOTION ― (inglês) ― técnica na qual a aparência do movimento é dada, num filme,
fotografando-se um objeto, fotograma por fotograma, movendo-se o objeto levemente entre um foto

grama e outro.
STOPPING DOWN THE LENS ― (inglês) ― baixando o registro da lente.
STOPY BOARD ― (inglês) ― um conjunto de desenhos acompanhado de roteiro ou texto, usado no
planejamento de programas, "spots" ou comerciais.
STRETCH ― (inglês) ― sinal para diminuir a velocidade do programa; sinal para retardar; o
mesmo que "STALL FOR TIME".
STRIKE ― (inglês) ― desmontar os cenários no fim de um programa e devolvê-los ao depósito da
estação.
STRONG CHORD: SUSTAINED ― (inglês) ― indicação para o áudio, que significa: um
"PUNCH" mais prolongado.
SUFIXO DE PROGRAMA ― música que assinala o final de um programa, sendo, em geral, a
mesma do inicio. Ver PREFIXO DE PROGRAMA.
SUPER ― abreviatura de SUPERPOSIÇÃO.
SUPERIMPOSURE ― (inglês) ― o mesmo que SUPERPOSIÇÃO.
SUPERPOSIÇÃO ― processo eletrônico pelo qual uma imagem é sobreposta a outra, sendo ambas
transmitidas ao mesmo tempo.
SUPPLEMENTARY TELEVISION ― (inglês) ― o emprêgo de lições televisionadas, que se
relacionam diretamente com o programa de estudo e são apresentadas segundo um planejamento
especial.
SUSTAINING ― (inglês) ― um programa que não é apoiado ou patrocinado por nenhum
anunciante.
SWITCH ― (inglês) ― parte da mesa de contrôle que permite, pelo corte ou por fusões, "dissolves",
"laps" e efeitos especiais, a mudança de uma câmera para outra, na realização do programa; realiza a
mudança instantânea, eletrônica, de cena.
SWITCHER ― (inglês) ― aquêle que maneja o "SWITCH"; o "suíte" (corruptela de "switcher");
também chamado de: diretor de programa, diretor de mensagem e, quando não só "aperta botões",
mas seleciona as tomadas, diretor de TV.
SWITCHER FADER ― (inglês) ― mesa de contrôle, "SWITCH".
SWITCHING ― (inglês) ― corte, mudança de cena, feita por meio de botões ou comutadores.
SYNCHRONIZING GENERATOR ― (inglês) ― aparelho que gera vibrações elétricas regulares
e precisas, usado para coordenar diversas funções de um sistema de televisão.
SYNOPSIS ― (inglês) ― sumário de um programa de televisão ou filme.
T
TABLE-TOP ― (inglês) ― técnica de produção de comerciais filmados; não se usa ação ao vivo
nem animação, mas sòmente objetos inanimados, efeitos de tituladeiras e "stop-action".

TAG LlNE ― (inglês) ― a linha final de um comercial ou programa de TV.
TAKE ― (inglês) ― tomada, "shot". Sinal para uma mudança instantânea de imagem.
TALENT ― (inglês) ― nome genérico para artistas, locutores, apresentadores, músicos"
executantes, etc.
TALK BACK ― (inglês) ― sistema de intercomunicações.
TALLY LIGHTS ― (inglês) ― as luzes vermelhas de uma câmera, que indicam "no ar".
TCU ― abreviatura de TIGHT CLOSE-UP.
TD ― abreviatura de TECHNICAL DIRECTOR.
TEASER ― (inglês) ― refere-se a um engenho de esteira que impede a câmera de focalizar as luzes;
ou uma curta seqüência ou peça destinada a prender a atenção da audiência, durante os primeiros
momentos de um programa.
TECHNICAL DIRECTOR ― (inglês) ― diretor técnico; opera o sistema de botões, a mesa de
corte, sob a orientação do diretor de TV.
TÉCNICA ― na estação de TV, chama-se pelo nome genérico de Técnica ou Contrôle, o conjunto
de instalações: cabina de sub-contrôle, cabina de locução, cabina de contrôle de iluminação, cabina de
som, mesa de corte.
TELECAST ― (inglês) ― transmissão de TV.
TELECINE ― sala de projeções de uma emissora de TV.
TELECINÉMA ― (francês) ― TELECINE.
TELOP ― um dispositivo que projeta imagens opacas de 4"x5".
TELEPROMPTER ― (inglês) ― dispositivo de sinais, instalado em uma câmera. Rôlo onde se
coloca o SCRIPT e que permite ao ator, durante o programa ao vivo, recordar ou ler a sua fala.
TELESPECTADOR ― espectador de TV.
TELEVISÃO DE CIRCUITO ABERTO ― ver CIRCUITO ABERTO.
TELEVISÃO DE CIRCUITO FECHADO ― ver CIRCUITO FECHADO.
TELÉVISION ― (francês) ― televisão.
TELEVISION MODULATOR-CLOSED-CIRCUIT ― (inglês) ― pequeno transmissor de TV,
que recebe sinais de vídeo e áudio de fontes separadas para combiná-los e transmiti-los em
freqüências de rádio. Estas freqüências de rádio geralmente penetram em um canal de televisão
comum e se dirigem a um receptor de TV.
TEMA ― ver THEME.
TENTING ― (inglês) ― método para evitar a reflexão especular: ergue-se uma tenda de sêda ou
musselina, rodeando inteiramente o objeto ou objetos e deixando apenas uma abertura, para a câmera.

TESTE DE DESENHO ― transmissão de um desenho esquemático.
TESTIMONIAL ― (inglês) ― uma declaração feita por um não-profissional endossando um
produto ou serviço.
TEST-PATTERN ― (inglês) ― desenho criado especialmente para facilitar o ajuste perfeito das
câmeras de TV.
TEXTURA ― impressão de profundidade e irregularidade conferida a uma superfície plana, por
meio do emprêgo de pintura, ou qualquer outra técnica decorativa.
THEME ― (inglês) ― tema; a idéia central de um programa ou seleção musical que é sempre
empregada na abertura ou no final de um programa, ou quando determinada personagem aparece ou é
lembrada durante a transmissão.
THIGH SHOT ― (inglês) ― tomada de câmera que focaliza da altura da coxa para cima.
TIGHT CLOSE-UP ― (inglês) ― o mesmo que Grande Plano e "Big Close-Up".
TIGHT SHOT ― (inglês) ― DETALHE do corpo humano: mão, bôca, pé, nariz, etc.
TIGHT TWO SHOT ― (inglês) ― tomada em que aparecem dois executantes.
TILT ― (inglês) ― movimentos realizados por uma câmera, para cima e para baixo, em relação ao
objeto.
TILT SHOT ― (inglês) ― tomada "TILT".
TITLES ― (inglês) ― ver TÍTULOS.
TÍTULOS ― as referências de execução e produção que aparecem no comêço e no fim de um
programa; ficha técnica; nomes dos executantes, produtor, diretor, sonoplasta, cenarista, etc.
Qualquer titulo usado em um programa pode ser de filmes, "slides", etc.
TÍTULOS VIVOS ― dar titulo ao que as câmeras de TV estão focalizando diretamente, no estúdio
ao invés de por meio de "slides" ou filmes.
TOMADA ― em televisão, tomada é a unidade básica; uma após outra, a tomada da imagem dá
forma e conteúdo à mensagem, sendo transmitida eletrônicamente pela câmera no exato momento de
sua captação. O mesmo que SHOT.
TOMADA DE ANGULO OPOSTO ― quando a primeira câmera olha por cima do ombro de uma
pessoa para ver o rosto inteiro de uma outra e a segunda câmera age do mesmo modo, do outro lado.
TOMADA DE CANTO ― tomada obtida com a inclinação da câmera em seu eixo horizontal,
também chamada "CANTED SHOT" ou "ROLL" ("roll, pela sua semelhança com o balanço do
navio; "roll" designa mais precisamente o movimento, enquanto a tomada resultante chama-se
"canted").
TOMADA DE ESPELHO ― tomada resultante da focalização através de um espêlho.
TOMADA "MATTE" ― tomada obtida pelo método de escurecer áreas da imagem (“matting").
TOMADA DE REAÇÃO ― tomada que tem como centro de interêsse a reação de alguém a um
acontecimento, palavra ou comentário.

TOMADA DO ALTO ― o mesmo que TOP SHOT.
TOMADA SOBRE OS OMBROS ― o mesmo que OVER THE SHOULDER SHOT.
TOMADA VERTICAL ― também conhecida como OVER-HEADSHOT. Tomada que se obtém
fixando-se a câmera no alto, com as lentes em posição vertical, ou por intermédio de jôgo de espêlhos
situados em posições previamente estudadas, que reflitam a imagem no ângulo desejado.
TOP SHOT ― (inglês) ― tomada realizada com a câmera no alto.
TORREÃO ― a tôrre de lentes de uma câmera; o mesmo que TÔRRE DE LENTES.
TÔRRE DE LENTES ― tôrre rotativa, situada à frente da câmera, com lugar para quatro lentes.
Nas especificações técnicas de tôdas as câmeras de TV, estão incluídas como equipamento
obrigatório as lentes consideradas padrões: 50 mm, 90 mm e 135 mm, que são montadas na tôrre.
TOTAL TEACHING BY TELEVISION ― (inglês) ― um curso inteiro ministrado pela televisão.
TR ― símbolo usado para indicar uma reprodução elétrica.
TRANSIÇÃO ― o mesmo que FUSÃO. Significa passagem de tempo, de lugar, de um assunto para
outro. Música que separa cenas ou falas do "SCRIPT" (neste sentido, o mesmo que PASSAGEM).
TRANSIÇÃO FORA DE FOCO ― efeito semelhante à decomposição: a imagem fica manchada;
depois, aparece clara, e uma nova imagem se revela.
TRANSIÇÃO LENTA ― o mesmo que FUSÃO LENTA. Indica passagem de muito tempo, entre
uma ação e outra.
TRANSIÇÃO RÁPIDA ― o mesmo que FUSÃO RÁPIDA. Indica passagem de pouco tempo, entre
uma imagem (ou ação) e outra.
TRANSIÇÃO-SALTO ― o mesmo que SALTO e TRANSIÇÃO feita com rapidez; FUSÃO
RÁPIDA.
TRANSLATOR ― (inglês) ― pequeno instrumento eletrônico, que recebe um sinal da estação de
TV, em um canal ou freqüência muito alta (VHF) e transforma-o em outra freqüência, geralmente
frequência ultra-rápida ― (UHP). Já na nova freqüência, o sinal é então transmitido para uma área
que não seria alcançada pelo sinal original.
TRANSMISSÃO DE CIRCUITO ABERTO ― ver CIRCUITO ABERTO.
TRANSMISSÃO DE CIRCUITO FECHADO ― ver CIRCUITO FECHADO.
TRANSFERÊNCIA ― uma imagem fotográfica que permite a passagem da luz. Um "SLIDE" é um
"TRANSPARENCY" ou transparência. Material de ilustração ou texto, executado numa superfície
transparente.
TRANSPARENCY ― (inglês) ― TRANSPARÊNCIA.
TRAVELLER CURTAIN ― (inglês) ― um pano de fundo ou cortina que se pode abrir ou fechar.
TRAVELLING HORIZONTAL ― (inglês) ― movimento giratório da câmera sôbre o tripé.
TRAVELLING VERTICAL ― (inglês) ― movimento vertical (de cima para baixo e vice-versa)

da câmera sôbre o tripé.
TRIMMING ― (inglês) ― adaptação.
35 MM ― o tamanho de filme usado em cinema. É também empregado pelas cadeias de televisão nos
seus programas de filmes. Os "slides" usados na TV também medem 35 mm.
TRIPÉ: um dos quatro tipos de carros de câmera; fica num ápice de três pés e apresenta flexibilidade
limitada, não permitindo que se aumente ou diminua a altura da câmera, embora os três pés possam
ser estendidos ou diminuídos; portátil, tem muita utilização nas transmissões externas.
TRIPOD ― (inglês) ― um tripé que serve de base à câmera.
TRIPLE-SPOTTING ― (inglês) ― três "SPOTS" colocados um atrás do outro; três comunicações
breves colocadas uma em seguida à outra.
TRUCK ― (inglês) ― movimento de tôda a câmera, a girar para a direita ("TRUCK RIGHT") ou à
esquerda ("TRUCK LEFT), paralela ao objeto. Suporte de uma câmera cinematográfica. Empurrar o
carro de câmera em movimento paralelo ao de uma figura que se move (por exemplo seguir com a
câmera uma pessoa que caminha na rua).
TRUCKING SHOT ― (inglês) ― Quando uma câmera cinematográfica é montada em um
TRUCK, que a eleva para filmar sempre recuando, à frente, o avanço de uma cavalhada ou o
deslocamento de uma multidão, chama-se êste movimento de "trucking shot".
TUBE À IMAGE ― (francês) ― TUBO DE IMAGEM.
TUBO DE IMAGEM ― tubo ao redor do qual se constróem as câmeras de televisão, cujo tamanho
é indicado pelo comprimento e diâmetro dêsse tubo. Os tubos de imagens mais. comuns são: orticon e
vidicon. As câmeras modernas são equipadas com um tubo de imagem orticon de 4 1/2 polegadas.
TURKEY ― (inglês) ― uma exibição mal feita.
TURNTABLE ― (inglês) ― toca-discos na sala de contrôle.
TURRET ― (inglês) ― tôrre de lentes, torreão.
TS ― abreviatura de THIGH SHOT.
TSH ― abreviatura de THIGHT SHOT.
TWO SHOT ― (inglês) ― tomada de duas pessoas.
U
UHF ― abreviatura de ULTRAHIGH FREQUENCY.
ULTRAHIGH FREQUENCY ― (inglês) ― uma freqüência de 300 a 3.000 megaciclos por
segundo; inclui canais de 14 a 83.
UNDER ― (inglês) ― terminar antes do tempo. Manter a música ou outros efeitos como fundo
sonoro. Também significa: sob, abaixo, debaixo, embaixo, situado na parte inferior, em lugar inferior
a, encoberto por.
UNDERSCANNING ― (inglês) ― o que fica fora da imagem transmitida, na parte inferior da tela.

UNIDADE MÓVEL ― equipamento para as transmissões externas.
UP AND HOLD ― (inglês) ― indicação de sonoplastia, que significa: aumente o volume do som
(ou música) e o conserve nesse ponto; suba e sustente.
V
VERY HIGH FREQUENCY ― (inglês) ― uma freqüência de 30 a 300 megaciclos por segundo;
inclui canais de 2 a 13.
VHF ― abreviatura de VERY HIGH FREQUENCY.
VÍDEO ― a parte visual de um programa de televisão. Indicação da parte que descreve a imagem, no
SCRIPT de TV. Transmissão de TV. Sinal de imagem.
VÍDEO MONITOR ― (inglês) ― MONITOR de vídeo. Receptor de TV de alta DEFINIÇÃO,
ligado diretamente à câmera; não inclui seleção de canal ou sinal de áudio.
VÍDEO SWITCHER ― (inglês) ― aparelho usado para selecionar um sinal de vídeo desejado,
entre outras possibilidades de escolha, e ligá-lo ao circuito de transmissão. Quando é especialmente
adaptado para transformar uma imagem em outra ou realizar a superposição de imagens, chama-se
SWITCHER-FADER (mesa de contrôle).
VÍDEO-TAPE ― (tape inglês) ― sistema que grava som e imagem simultâneamente, em fita
magnética especial, (através de impulsos eletrônicos), que pode ser apresentada na ocasião que se
desejar. Como qualquer gravação em fita, o vídeo-tape também poder ser "apagado" e receber nova
gravação.
VIDICON ― tubo de imagem de tamanho muito menor que o orthicon; requer mais luz, entretanto, é
menos dispendioso no custo e na operação, sendo utilizado geralmente na televisão educativa, na TV
industrial, e para a focalização de painéis fotográficos, "slides" e filmes.
VISOR ― parte da câmera que orienta o operador na tomada de imagem.
VIGNETTING EFFECT ― (inglês) ― efeito especial que mostra uma imagem circular, rodeada
por uma área escura.
VIEW FINDER ― (inglês) ― pequeno receptor de TV colocado na câmera de TV que permite ao
operador enquadrar e focalizar a cena que está transmitindo.
VIEWING BOX ― (inglês) ― CAIXA DE VISÃO.
VOICE OVER ― (inglês) ― voz ou som ouvidos sem que se perceba a imagem que o produziu. O
mesmo que OFF SCREEN.
VOZ-SÔBRE-SLIDE ― (slide inglês) ― apresentação de um "slide" simultâneamente com o
texto-mensagem do locutor.
VT ― abreviatura de VÍDEO-TAPE.
W
WALK-THROUGH ― (inglês) ― o mesmo que DRY-RUN.
WAIST CLOSE-UP ― (inglês) ― tomada da cintura para cima; o mesmo que WAIST SHOT.

WAIST SHOT ― (inglês) ― o mesmo que WAIST CLOSE-UP.
WAVEFORM MONITOR ― (inglês) ― um osciloscópio destinado a medir a voltagem ou "nível"
do sinal de vídeo. Coloca o "nível" do vídeo dentro de limites determinados de modo que os sinais de
diversas câmeras tenham a mesma luminosidade e o mesmo grau de contraste.
WIDE ANGLE LENS ― (inglês) ― uma lente curta, usada para captar tôda a largura do cenário.
WIDE SHOT ― (inglês) ― tomada que cobre tôda a cena, usando lente de 50 mm.
WIND UP ― (inglês) ― o sinal que indica que o programa está no seu momento final.
WIPE ― (inglês) ― ver WIPE EFFECT.
WIPE EFFECT ― (inglês) ― vai-se apagando uma parte da imagem e se revelando, aos poucos, a
outra parte, no efeito da tela dividida (usado para uma cena de conversação telefônica, por exemplo).
"WOOF" ― (inglês) ― gíria telefônica usada pelos técnicos de TV, significando "okay" (tudo certo)
ou "good by" (até logo, adeus).
WOOMP ― (inglês) ― clarão súbito na imagem.
WORK PRINT ― (inglês) ― a impressão positiva em que é editada a versão final de um programa
filmado.
WS ― abreviatura de WAIST SHOT.
Z
ZIPATONE ― designação comercial de aparelho de caracteres rápidos.
ZOOM ― (inglês) ― súbita aproximação (ZOOM IN) ou súbito afastamento (ZOOM OUT) da
imagem, em relação ao telespectador.
ZOOM LENS ― (inglês) ― ver ZOOMAR.
ZOOMAR ― uma lente que se pode ajustar a qualquer distância desde o LONG SHOT ao
CLOSE-UP, enquanto se mantém em foco. Tipo especial de lente que permite variar a distância focal,
realizando um súbito afastamento ou uma súbita aproximação, sem que em qualquer momento a
imagem saia de foco.
ZUM ― aproximação ultra-rápida.
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