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RESUMO 

 

Este trabalho elaborou o projeto de uma revista digital para a 44ª edição do Festival de Inverno 

da UFMG, a partir da mudança de formato proposta pelo conselho gestor formado neste ano de 

2011. Foram consideradas pela fundamentação teórica uma breve análise do histórico do Festival 

e das propostas de novo formato. A partir desse embasamento, foram desenvolvidos os projetos 

editorial e gráfico e o plano de comunicação da Revista Invernália, sua missão, objetivos 

editoriais, estrutura de navegação online e funcionalidade, conceito visual, layout, ações de 

divulgação e monitoramento, além de proposta de equipe de trabalho e orçamento para 

realização do projeto. Também foi elaborado conteúdo piloto e uma versão beta funcional da 

publicação. Assim, propõe-se um projeto que integre e potencialize as ações de comunicação e o 

processo de constituição do 44º Festival de Inverno da UFMG visando à divulgação da proposta 

do grupo gestor, à mobilização dos participantes e à publicação de conteúdos relativos ao evento. 

 

Palavras-chave: Festival de Inverno da UFMG. Diamantina. Revista Digital. Cultura. 
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ABSTRACT 

 

This composition developed the project of a digital magazine for the 44th edition of the Festival 

de Inverno da UFMG, considering the change of the festival format proposed by the 

management council established in 2011. The theoretical base is composed by a short analysis of 

the history of the Festival and a the new structure propositions. From that foundation, it was 

developed the editorial and graphic projects and  the communication plan of Revista Invernália, 

its mission, editorial purposes, online navigation structure and functionality, visual concept, 

layout, distribution and monitoring actions, thus it was proposed the production staff and budget 

for project completion. It was also drawn up pilot content and a functional beta version of the 

publication. Thereby, we propose a project that integrates and leverages the communication 

actions and the constitution process of the 44th Festival de Inverno da UFMG aiming to 

disseminate the proposal of the new format by the management council, the mobilization of the 

participants and the publication of contents related to the event. 

  

 

Keywords: Festival de Inverno da UFMG. Diamantina. Digital Magazine. Culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Festival de Inverno anual da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que 

ocorre desde 1967, passa por uma reformulação. O novo grupo gestor, formado neste ano de 

2011 e composto por professores de distintos departamentos da Universidade (Comunicação 

Social, Belas Artes, Letras, Arquitetura), propõe que a 44ª edição do evento, a ser realizada em 

2012, aproxime o Festival da população de Diamantina - local de realização das últimas 12 

edições - e de suas práticas culturais tradicionais, além de romper com o modelo de oficinas 

praticado anteriormente nas quais especialistas convidados ministravam atividades práticas e 

teóricas balizadas pelo seu conhecimento profissional. 

Esse grupo de professores, junto à Diretoria de Ação Cultural da UFMG (DAC), uma 

professora e um funcionário da Universidade do Vale do Mucuri e Jequitinhonha (UFVMJ) e 

representantes da cidade de Diamantina entendem que o antigo formato estabelecia a prioridade 

do conhecimento acadêmico, tratando a cidade de Diamantina como cenário para realização do 

evento e desconsiderando a produção cultural local, sobretudo os saberes tradicionais e as 

práticas cotidianas, em função dos saberes cientificamente consolidados. Além disso, o grupo 

considera que a proposta das oficinas proporcionava pouca vivência entre os participantes, não 

promovia encontros, descobertas ou colaborações e que as pessoas não experimentavam 

deslocamentos durante o Festival. 

A partir desse posicionamento, foi proposto um novo formato que articule uma 

programação mais intensa e menos hierárquica de residência artística e produção coletiva que não 

sejam pautadas por divisões tradicionais entre campos do conhecimento como Artes Plásticas, 

Música, Literatura, Audiovisual etc. O formato de oficinas será substituído por casas de saberes 

nas quais o “oficineiro” cede lugar a grupos de trabalho que irão propor atividades que integrem 

tanto os propositores quanto os participantes com toda programação promovida pelo evento. 

Além disso, os grupos de trabalho deverão incluir atividades que envolvam, por exemplo, 

estudantes de escolas da cidade e grupos de cultura locais, a fim de que a população de 

Diamantina participe ativamente do Festival. 
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Tendo estabelecido as diretrizes para o novo formato, o grupo gestor apontou a 

necessidade de novas propostas de comunicação para os participantes do Festival, inclusive para 

que seja desenvolvido o engajamento dessas pessoas com as modificações do evento. Segundo 

esse grupo, um fator decisivo para o êxito da empreitada é a concepção da comunicação não 

como instrumento para colocar em prática um conjunto de soluções a serviço da divulgação 

unidirecional do Festival, mas como parte central do processo de concepção da nova proposta.  

Dentre outras sugestões, destacou-se a possibilidade de uma revista digital para divulgar a 

nova proposta do Festival; dar visibilidade às práticas culturais da comunidade de Diamantina; 

levantar experiências e colaborações de produtores culturais e coletivos; e mobilizar um público 

leitor afim ao universo do Festival e potencial frequentador do evento. Aceitamos o desafio de 

desenvolver tal proposta em nosso projeto, assim, este trabalho compõe-se dos projetos editorial e 

gráfico e o plano de comunicação da revista, bem como conteúdo piloto e uma versão beta 

funcional da publicação. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o grupo gestor do Festival, a recusa pelo formato tradicional de oficinas e a 

busca pelo engajamento dos participantes na nova proposta faz emergir a necessidade de 

mobilização dessas pessoas, até mesmo de esclarecimento do que será indicado como atividade e 

do tipo de participação esperado. Essa demanda prioriza a comunicação dentro da própria 

concepção do evento, visto que se torna fundamental desenvolver previamente um 

relacionamento com os futuros participantes para que se tornem dispostos a co-promover os 

encontros, descobertas e colaborações visados pelo evento. 

Acreditamos que a produção de uma revista digital para o Festival seja uma ação 

fundamental para esse relacionamento; uma alternativa de comunicação de baixo custo; um meio 

de visibilidade para o evento; e também uma oportunidade de se iniciar um processo que irá 

culminar na realização do Festival, mas que fundamentalmente deve lançar suas bases muito 

antes. Além disso, a permanência da publicação pode representar um elo com as edições que 

procederão a 44ª. 

Defendemos ainda a importância das publicações digitais nos processos de comunicação 

atual, visto a facilidade de colaboração e compartilhamento proporcionada pelo online e as 

possibilidades de produção coletiva que podem ser empreendidas pela revista. Assim, a 

publicação seria prova viva do “espírito” almejado pelo Festival, um ambiente virtual onde 

também podem ser promovidos os encontros, descobertas e colaborações em consonância do que 

se pretende em Diamantina. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar o projeto de uma revista digital para a 44ª edição do Festival de Inverno da 

UFMG, a partir da mudança de formato proposta pelo conselho gestor formado neste ano de 

2011.  

 

3.1. Objetivos Específicos 

a) Pesquisar o histórico recente do Festival de Inverno da UFMG;  

b) Levantar propostas em desenvolvimento para a 44ª edição do evento;  

c) Realizar pesquisa de projetos de publicações a fins ao objetivo pretendido para a revista; 
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4. FUNDAMENTAÇÃO 

 

4.1. Histórico do Festival 

 

O Festival de Inverno da UFMG surgiu em 1967 na cidade de Ouro Preto por iniciativa de 

um grupo de professores da Escola de Belas Artes (EBA) com o objetivo de por o artista em 

contato com a comunidade. Em entrevista, Júlio Márcio Varella Caldeira, secretário de Música 

do primeiro Festival, afirmou que o evento durava cerca de um mês e representava um 

aprendizado significativo para os estudantes que participavam: “Muitos alunos daquela época 

comentavam que aprendiam em um mês o equivalente a um ano de aulas em escolas de arte. [...] 

Aqueles anos eram fantásticos.” (IDEALIZADORES..., 2008) 

O evento, que continuou a ser realizado nos anos seguintes, alcançou destaque nacional e 

internacional como um espaço de contestação durante o período militar. Em 1979, devido ao 

engajamento político e a atuação de grupos estrangeiros contrários ao regime, o Festival 

desagradou às autoridades militares, sendo suspenso em 1980.  

Em 1981, o Festival voltou a ser realizado, mas na cidade de Diamantina, perdendo a 

postura de crítica política ao regime e alterando o foco para poesia. No ano de 1984 o evento não 

ocorreu devido a uma greve geral na Universidade. A partir de 1985, o Festival se tornou 

itinerante, percorrendo cidades como Poços de Caldas; São João Del Rey, onde fomentou a 

criação do festival Inverno Cultural da Universidade Federal de São João Del Rey (UFSJ); Ouro 

Preto, onde incentivou a criação do Festival de Inverno da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) e o Festival de Inverno da Prefeitura da cidade; e Belo Horizonte, onde ajudou a criar o 

Festival Internacional de Dança (FID), o Festival Internacional de Teatro (FIT) e oFestival do 

Centro Universitário Belo Horizonte (UniBH). Datam desse período as edições com maior 

público, chegando a levar 50 mil participantes e visitantes à cidade de Ouro Preto (ORIGEM..., 

2007) 

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.



13 

 

Em 2000, o Festival retornou a Diamantina, quando a cidade foi tombada como 

patrimônio cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO). Em entrevista, Fabrício Fernandino, diretor do evento a partir da 

data, afirmou que nessa época surgiu o formato de oficinas que caracterizou as últimas edições do 

evento. Segundo ele, o principal objetivo era aprofundar os temas que vinham sendo tratados pelo 

Festival. “Em 2000 propus um festival de aprofundamento já que contávamos com uma massa 

crítica instalada dentro da universidade. Daí nasceu o festival nos moldes que ele é hoje." 

(FESTIVAL..., 2004) 

Dessa forma, pode-se dividir a cronologia do Festival em cinco etapas. São elas: 

a) 1967 a1979 - aproximação artística e política; 

b) 1981 a 1985 - investigação, pesquisa e poesia; 

c) 1986 a 1993 - itinerância; 

d) 1993 a 1999 - grande festival de Ouro Preto; 

e) 2000 a 2011 - transdisciplinaridade em Diamantina. 

 

4.2. A 43ª edição do Festival 

 

O Festival realizado em 2011 teve como mote o conceitoZonas de interferência e se 

caracterizou por propor uma expansão geográfica em relação a Diamantina, incluindo Belo 

Horizonte, Brumadinho, Tiradentes e Cataguases. Segundo o texto do evento, “na sua 43ª edição, 

ao estabelecer um balizamento através de pontos (cidades) ao norte, ao centro e ao sul de Minas 

Gerais, almeja-se uma maior abrangência no Estado” (FERNANDINO, 2011) 

Em Diamantina, o Festival propôs a experimentação da “radioplastia”, utilizando do rádio 

e da estrutura da Rádio UFMG em oficinas divididas nas áreas de Artes Audiovisuais, Artes 

Cênicas, Artes Plásticas, Artes Literárias e Artes Musicais. A relação com a comunidade da 

cidade ficou a cargo da área de Projetos Especiais, coordenada pela UFVJM, em parceria com a 

UFMG e a Prefeitura de Diamantina. De acordo com o texto do evento, a área foi “responsável 

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.



14 

 

pelos projetos ligados aos valores e às necessidades da comunidade artística e cultural de 

Diamantina, no que tange à arte, à cultura e ao conhecimento”.  

Apesar de reconhecer o suporte concedido pelo conhecimento acadêmico, Fernandino 

afirmou que o propósito do Festival sempre foi se distanciar do rigor da sala de aula. 

 

“O objetivo é termos pessoal capacitado para dar suporte aos projetos, de forma que o 
Festival de Inverno seja uma alternativa para a produção da arte contemporânea sem a 
rigidez do ambiente acadêmico” (FESTIVAL..., 2004). 

 

Além disso, segundo ele, há a preocupação em manter o evento financeiramente viável, 

buscando alternativas de captação de recursos, mobilização do empresariado e da Universidade. 

Fernandino também apontou que existiram planos de alterar o formato do Festival buscando 

maior visibilidade. 

 

“Também poderemos propor mudar o formato do Festival e transformá-lo em um 
simpósio de arte contemporânea que se estenda por um número menor de dias, mas com 
acentuada projeção internacional, ou até associá-lo a outros festivais” (FESTIVAL..., 
2004) 

 

 

Tabela 1. Quadro técnico da 43ª edição 

Coordenador Sub-coordenador Coordenadores de Área 

Fabrício José 

Fernandino 

(UFMG) 

Ernani Maletta 

(UFMG) 

Artes Audiovisuais 
José Américo Ribeiro 

(UFMG) 

Artes Cênicas Bya Braga (UFMG) 

Artes Literárias 
Lúcia Castello Branco 

(UFMG) 
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Artes Musicais Cleber Alves (UFMG) 

Artes Plásticas 
Liliza Mendes (Maria Elisa 

Mendes Miranda – UFMG) 

Projetos Especiais 
Geruza de Fátima Tomé 

Sabino (UFVJM) 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

4.3. Proposta da 44ª edição 

 

De acordo com o grupo de trabalho do 44º Festival, os principais problemas do formato 

até então vigente são o distanciamento do evento em relação à população de Diamantina e suas 

práticas culturais tradicionais; e a rigidez da proposta típica de oficinas que proporcionavam 

pouco deslocamento e vivência entre os participantes durante as atividades. Há o entendimento 

de que esse formato estabelece a prioridade do conhecimento acadêmico, relegando aos saberes 

de Diamantina um papel secundário ao conhecimento produzido nas atividades do Festival, bem 

como promove pouca articulação entre os envolvidos e os campos de conhecimento abordados. 

O grupo gestor defende que o Festival pode se tornar um espaço de trocas de 

conhecimentos, de encontros entre saberes e práticas. A nova proposta é desenvolver um espaço 

de partilha e circulação não hierarquizada, colocando em encontro diferentes iniciativas, coletivos 

culturais e grupos artísticos, mas, ao mesmo tempo, acolhendo e escutando pessoas que 

tradicionalmente se veem às margens desse evento, como os moradores de Diamantina. 

 

“Interessa-nos principalmente pensar esse ‘comum’ que articula uma comunidade, 
sobretudo em momentos como estes proporcionados pelo Festival, em torno da busca de 
novas formas de apropriação de espaços, palavras, modos de expressão e visibilidades”. 
(PLANEJAMENTO..., 2011) 
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O formato de oficinas será substituído por casas de saberes nas quais o “oficineiro” cede 

lugar a grupos de trabalho que irão propor atividades que integrem tanto os propositores quanto 

os participantes com toda programação promovida pelo evento. Além disso, os grupos de 

trabalho deverão incluir atividades que envolvam, por exemplo, estudantes de escolas da cidade e 

grupos de cultura locais, a fim de que a população de Diamantina participe ativamente do 

Festival. 

Destaca-se também a preocupação de que os produtores culturais protagonizem essa 

aproximação. O grupo gestor considera que o Festival deve se estruturar em torno de coletivos 

que possuam forte atuação em diferentes âmbitos culturais e que aproveitem o evento para 

apresentar e trocar conhecimentos, estabelecendo possibilidades de construção de um “comum”, 

como é demonstrado pela afirmação: 

 

Convidar poucos grupos e apostar na intensidade dos encontros e das trocas que 
começarão a ocorrer a partir de agora é algo que achamos que dará outra vida ao 
Festival. Grupos e coletivos culturais desenvolvem dinâmicas de criação que podem ser 
potencializadas em um ambiente construído para acolher e abrigar seus processos e 
práticas. (PLANEJAMENTO...,2011)  

 

O grupo gestor reconhece que ainda está em um momento inicial de identificação desses 

coletivos que, segundo a proposta, em médio prazo, alimentariam o próprio Festival convocando 

novos interlocutores e envolvendo os próprios participantes e habitantes da cidade de 

Diamantina. Nesse primeiro momento de articulação, estão sendo reunidos alguns nomes com os 

quais se espera tecer conexões, inclusive, buscando que propostas de trabalho partam desses 

coletivos. Foram mapeados alguns grupos e coletivos culturais existentes em Diamantina, entorno 

e em outros Estados brasileiros a partir da facilidade de contato e do interesse em participar do 

Festival. Também foi proposta uma varredura de projetos de pesquisa e/ou extensão em curso na 

UFMG que, tendo Diamantina ou não na ementa, poderiam ser convidados.  

Segundo o grupo gestor, o momento de realização do Festival, de 15 a 26 de julho, seria 

apenas o ponto máximo de intensificação de encontros e trocas que se iniciariam antes do evento, 
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com a criação, por exemplo, de uma revista digital, que se transformaria em uma pequena rede de 

interseção de contatos e ideias do pré-festival. Dessa maneira, propõe-se uma reformulação do 

papel da comunicação no evento, indo além da execução de projetos e de ações de divulgação. A 

proposta é de que a comunicação não se resuma a ações posteriores à concepção e preparação do 

evento, mas que cresça junto ao próprio desenvolvimento do novo formato do Festival, 

promovendo encontros, escutas, diálogos, estranhamentos e transformações.  

Assim, o grupo gestor entende que o papel da comunicação será agenciar e escutar 

diferentes coletivos e grupos, reconhecendo a importância de outros saberes não reconhecidos 

pela Universidade no formato das oficinas, e congregando os grupos que efetivamente farão o 

Festival acontecer. Reconhece-se a necessidade de se preparar e sensibilizar os envolvidos, dos 

moradores da cidade aos participantes de fora, atrações culturais e ofertantes de atividades para o 

novo formato. “Nesse sentido, mesmo abandonando o foco na formação/produto, próprio das 

oficinas, podemos manter ainda a ideia de um "fazer" que é resultado da experiência e da 

realização de algo em conjunto.” (PLANEJAMENTO...,2011) 

 

Tabela 2. Grupo gestor da 44ª edição 

Coordenador 
Gestores envolvidos (não há divisão por áreas de conhecimento 

tradicionais – gestores irão se dividir por equipes de trabalho) 

César Geraldo Guimarães 

(UFMG) 

Luciana Oliveira (DCS-UFMG) e Ângela Marques (DCS-

UFMG); Leda Martins (FALE-UFMG); André Brasil (DCS-

UFMG) e Júnia Torres (Filmes de Quintal); Rosângela de Tugny 

(UFMG); Lou e Roberto Andrés (Revista Piseagrama); Jerusa e 

Renato (UFVJM) 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 
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5. PROJETO EDITORIAL DA REVISTA INVERNÁLIA 

 

5.1. Disposições gerais 

 

Como foi apresentado no capítulo 4, de acordo com o grupo gestor da 44ª edição do 

Festival, há duas propostas centrais que conduzem o planejamento e o desenvolvimento do 

evento. São elas: 

a) Aproximar o Festival da população de Diamantina e de suas práticas culturais 

tradicionais; 

b) Romper com o modelo de oficinas praticado anteriormente e articular uma programação 

mais intensa e menos hierárquica de residência artística e produção coletiva com os 

participantes do Festival que não sejam pautadas por divisões tradicionais entre campos 

do conhecimento como Artes Plásticas, Música, Literatura, Audiovisual etc. 

Em relação à primeira proposta, o grupo gestor, junto ao DAC, representantes da UFVJM, 

da Secretaria Municipal de Cultura de Diamantina e outras autoridades locais, planeja ações de 

aproximação com a população de Diamantina: 

a) seja no que concerne à programação do Festival, na qual os grupos de trabalho deverão 

incluir atividades que envolvam, por exemplo, estudantes de escolas da cidade e grupos 

de cultura locais (ver capítulo 4); 

b) seja no que diz respeito à mobilização anterior ao evento, com ações de divulgação do 

Festival em Diamantina tais como panfletagem e comunicação “boca a boca” junto à 

população, dentre outras. 

Já no que toca à segunda proposta, o grupo gestor: 
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a) além de desenvolver o formato de grupos de trabalho organizados em casas nas quais os 

participantes deverão residir durante o Festival, visando articular uma vivência mais 

intensa com o evento (ver capítulo 4); 

b) também propõe uma série de ações de divulgação e mobilização desses participantes no 

período que antecede o Festival, tais como instalações de material promocional nos 

edifícios da UFMG, envelopamento da caixa d’água do Mercado Central e divulgação no 

site oficial da UFMG, na rádio UFMG Educativa e na TV UFMG. 

Entretanto, apesar da diversidade de ações de divulgação propostas para o pré-Festival, o 

grupo gestor reconheceu, durante as reuniões, a dificuldade de mobilização imposta pelo novo 

formato do evento, visto que ele implica em uma imersão muito maior por parte dos participantes 

– a expectativa do grupo gestor é que, em sua maioria, tanto os propositores dos grupos de 

trabalho quanto os inscritos no Festival vivenciem os 15 dias de duração do evento, circulem 

amplamente pelas casas e programações e se inscrevam e realizem atividades que extrapolem as 

divisões tradicionais dos campos do conhecimento e ainda incluam saberes e práticas tradicionais 

da população de Diamantina. 

Em diversas ocasiões, o grupo gestor expressou a preocupação de como apresentar o novo 

formato do Festival para os futuros participantes e de como engajá-los no processo de vivência 

intensa e residência artística proposto pelo evento, listando, em uma análise preliminar, dentre os 

problemas de comunicação: “preparar e sensibilizar os envolvidos para o novo formato do 

Festival; mobilizar a participação, gerando engajamento na realização do evento” 

(PLANEJAMENTO..., 2011, p.13).  

É nesse contexto que se insere o projeto da Revista Invernália, que se propõe a integrar as 

ações de comunicação propostas para o evento complementando as opções de divulgação do 

novo formato e mobilização dos participantes - mas igualmente potencializando essas outras 

ações e o próprio processo de constituição do Festival ao reunir conteúdo relacionado à 

programação do evento, a grupos de produção cultural e coletivos culturais e à comunidade de 

Diamantina, além de, consequentemente, difundir esse conteúdo online. 
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5.2. Missão 

 

A missão da Revista Invernália é firmar-se como uma publicação online que integre e 

potencialize as ações de comunicação e o processo de constituição do 44º Festival de Inverno da 

UFMG visando à divulgação da proposta do evento, à mobilização dos participantes e à 

publicação de conteúdos relativos à produção cultural, aos coletivos e às práticas culturais da 

população de Diamantina. 

 

5.3. Objetivos editoriais 

 

Os objetivos editoriais da Revista Invernália são: 

a) Divulgar a nova proposta e a programação do Festival; 

b) publicar conteúdo jornalístico acerca das práticas culturais da população de Diamantina, 

de produtores culturais e coletivos; 

c) publicar conteúdo colaborativo enviado por produtores culturais, sejam previstos pelas 

pautas da revista, sejam leitores com participação voluntária; 

d) engajar um leitor afim ao universo do Festival e potencial frequentador do evento; 

e) iniciar o processo de aproximação entre os envolvidos no Festival, desenvolvendo 

interseções entre contatos e ideias do pré-Festival. 

 

5.4. Justificativa do nome 

 

O nome Invernália foi derivado da junção inverno + ália, informalmente inspirada a 

partir da criação de neologismos de autores como Guimarães Rosa. Como explicam Agenor 
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Gonzaga dos Santos e Sueli Maria Coelho (2008) em um estudo sobre o emprego do sufixo 

diminutivo no Português, a utilização dos sufixos que Rosa desenvolve em sua literatura “não 

obedece aos cânones da língua, mas faz com que o falante imediatamente a identifique como 

estranha e reconheça o seu valor estilístico”, (2008, p. 2). Dessa utilização, tem-se neologismos 

como territorinho = território + zinho (ROSA, 1970); macumbeirinho = macumbeiro + Zinho 

(ROSA, 1970); bovinamente = bovino + mente (ROSA, 2001); e nonada = no + nada (ROSA, 

2011). 

Esse foi o principal objetivo da apropriação operada em Invernália: transformar o 

substantivo Inverno, que designa fortemente o período de realização do Festival de Diamantina e 

de outros festivais de cultura no Estado, em algo “estranho”, “irreconhecível”, para demarcar 

mais fortemente seu valor enquanto significante e abrir-se a novas construções de sentido. 

Em um segundo momento, tendo enfraquecido o significado de inverno, substantivo 

masculino que define a estação que, dentre outras acepções, pode ser caracterizada pela escassez 

e pelo frio (o “invernal”), emerge o substantivo feminino Invernália, que não remete diretamente 

ao frio ou à escassez, mas abre possibilidade de conexão com o calor, a partilha, o coletivo – a 

Invernália foi pensada antes como um estado coletivo, uma atividade e uma ação que um período 

de austeridade imposto por uma condição natural externa, severa. A própria escolha pelo 

feminino e pelo maternal em oposição ao masculino e ao patriarcal advém dessa busca pelo 

acolhimento, pela partilha. 

Em um terceiro momento, percebeu-se a aproximação da Invernália com o movimento 

Tropicália, igualmente formado a partir da apropriação de um substantivo (trópico) e seu adjetivo 

correspondente (tropical) pelo sufixo ália: tropical + ália. Curioso notar que apesar de tropical 

remeter ao calor, ao abundante, e inverno remeter ao frio, ao escasso, Tropicália e Invernália não 

necessariamente se opõem – o objetivo é que Invernália se aproprie da conotação de movimento 

e de transformação que se acostuma associar à Tropicália. 

Tem-se ainda a possibilidade de aproximação de Invernália com Marginália, palavra de 

origem latina que designa notas, escritos e comentários pessoais ou editoriais feitos na margem 

de um livro. Se Marginália abrange o processo de construção de uma leitura composta tanto pelo 

texto principal quanto pelas anotações periféricas, Invernália igual pretende esse caráter 
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abrangedor, reunindo tanto as manifestações culturais centrais quanto as “marginais”. Marginália 

é ainda o nome de um coletivo de produção cultural de Belo Horizonte que facilmente poderia ter 

seus integrantes como participantes do Festival. 

 

5.4.1. Justificativa enquanto revista 

 

Optamos por manter a nomenclatura de Revista Invernália, ao invés de site, portal ou blog 

pelos seguintes motivos: 

a) A Revista Invernália não pretende manter uma atualização tão constante quanto à 

tipicamente associada a sites, que disponibilizam novos conteúdos diversas vezes durante 

o dia. Devido à dimensão da equipe de produção proposta e ao recorte editorial, a 

publicação se propõe a uma atualização que julgamos ser mais adequada a projetos de 

revistas digitais; 

b) O projeto tampouco se propõe a abranger o conteúdo de um portal, visto que o recorte 

temático é bastante específico: coletivos e produtores culturais, comunidade de 

Diamantina, o Festival de Inverno da UFMG etc. 

c) A Revista Invernália também não deseja engajar o seu leitor em um relacionamento típico 

de blogs, que costuma desenvolver uma relação de personalização de quem produz o 

conteúdo. Apesar de estarem previstos conteúdos com escrita livre e postagens assinadas, 

a Revista Invernália deseja firmar também o lugar despersonalizado da redação. 

 

5.5. Estrutura digital da revista 

 

A Revista Invernália, inicialmente, terá publicação apenas online em um endereço Web 

próprio. A escolha por uma versão online à impressa se deve à redução de custos visto que ainda 
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não estão discernidas as verbas para o Festival. A plataforma de desenvolvimento proposta para a 

revista é o Wordpress devido à sua gratuidade e ampla possibilidade de customização. Assim, 

será necessário o trabalho de um analista-programador Web com conhecimentos em HTML, PHP 

e CSS para programação do sistema (as atribuições do programador estão detalhadas no capítulo 

8). 

Um dos domínios para o redirecionamento será o http://www2.ufmg.br/festival retirar o 

sublinhado azul itálico/, tradicionalmente utilizado para hospedar o site oficial do Festival. Além 

disso, propõe-se a compra dos domínios http://www.revistainvernalia.com.br e 

http://www.revistainvernalia.com para facilitar a divulgação da publicação e potencializar a 

visualização do domínio nos mecanismos de busca (todos os domínios irão redirecionar para 

http://www.invernalia.com.br). A utilização do servidor da UFMG também está prevista para 

hospedagem dos arquivos da revista e arquivos necessários para manutenção do site (mais 

informações sobre domínios e sistemas de hospedagem no capítulo 8). 

Além do endereço online, serão criados perfis em redes sociais online - Facebook, 

Twitter, Orkut, You Tube, Flickr - para divulgação da revista (ver capítulo 7) 

 

5.6. Periodicidade 

 

A Revista Invernália será publicada, inicialmente, de março a agosto, mas não há 

impedimento de que seja mantida após esse período e a proposta é que o conteúdo publicado 

permaneça disponível online. A atualização do conteúdo será realizada diária, semanal e 

mensalmente de acordo com o tipo de publicação, como será detalhado no item 5.8.6. A 

manutenção das redes sociais online será constante durante todo esse período. 
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5.7. Financiamento 

 

A Revista Invernália é proposta para ser financiada através dos meios de captação de 

recurso do Festival, notadamente editais do Ministério da Cultura e repasse de verbas federais. Os 

custos de manutenção da equipe de produção de conteúdo, programação Web, instalação e 

manutenção do sistema estão detalhados no capítulo 8. Não está prevista a inserção de 

publicidade tradicional exceto pela publicidade institucional da UFMG, dos apoiadores e 

investidores do Festival. 

 

5.8. Projeto editorial 

 

Primeiramente, é necessário frisar que o projeto editorial da Revista Invernália não se 

pretende consolidado, visto que poderá receber alterações após o fechamento do novo formato do 

Festival por parte do grupo gestor. Com as definições atuais, a produção de conteúdo da revista 

irá se dividir em três eixos principais, seguindo os objetivos editoriais da publicação. 

 

5.8.1. Eixos da produção de conteúdo da revista 

 

Os eixos de produção de conteúdo da Revista Invernália são antes uma ferramenta 

metodológica para orientar a rotina da equipe de produção de conteúdo que um guia de leitura a 

ser apresentado ao leitor. Os eixos O Festival, Práticas de Diamantina e Produtores culturais e 

coletivos não estarão explicitados na publicação, não resumem o sistema de tags de indexação do 

conteúdo e tampouco correspondem às editorias/seções propostas para a estrutura digital da 

revista – eles são uma espécie de composição invisível pensada para balancear a definição de 
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pautas e a publicação de conteúdo que visa não perder de vista os objetivos editoriais explicitados 

anteriormente. Os eixos são: 

 

a) Eixo: O Festival 

Objetivos editoriais: 

• Divulgar a nova proposta e a programação da 44ª edição do Festival; 

• Engajar um leitor afim ao universo do Festival e potencial frequentador do evento; 

Posicionamento editorial: Institucional/ Editorial1 

Exemplos de produção de conteúdo:  

• Manifestos da proposta da 44ª edição do Festival escrito por membros do grupo 

gestor (inst.); 

• Colunas assinadas por membros do grupo gestor do Festival e coordenadores dos 

grupos de trabalho sobre o Festival e as atividades (inst.); 

• Notas da programação do evento (inst.); 

• Reportagens da história do Festival (edit.). 

 

b) Eixo: Práticas de Diamantina 

Objetivos editoriais: 

• Publicar conteúdo jornalístico acerca das práticas culturais da população de 

Diamantina; 

• Engajar um leitor afim ao universo do Festival e potencial frequentador do evento; 

                                                           
1 A distinção entre posicionamento editorial e institucional baseia-se nos critérios de noticiabilidade empregados na 
definição das pautas e produção do conteúdo: o posicionamento institucional implica que os critérios de 
noticiabilidade levem em consideração os interesses do Festival enquanto instituição; já o posicionamento editorial 
releva os interesses da instituição Festival dando prioridade a demais critérios como proximidade, afinidade ao tema 
etc. (os critérios de noticiabilidade adotados pelo projeto editorial da Revista Invernália estão detalhados no item 
5.8.4. Critérios de noticiabilidade.) 
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Posicionamento editorial: Editorial 

Exemplos de produção de conteúdo:  

• Entrevistas com pessoas de Diamantina (edit.); 

• Perfis de produtores culturais locais (edit.);  

• Reportagens sobre a produção cultural na cidade (edit.);  

• Notas de eventos culturais em Diamantina (edit.). 

 

c) Eixo: Produtores culturais e coletivos 

Objetivos editoriais: 

• Publicar conteúdo jornalístico acerca de coletivos e produtores culturais; 

• Publicar conteúdo colaborativo enviado por produtores culturais, sejam eles 

previstos pelas pautas da revista, sejam leitores com participação voluntária; 

• Engajar um leitor afim ao universo do Festival e potencial frequentador do evento; 

• Iniciar o processo de aproximação entre os envolvidos no Festival, desenvolvendo 

interseções entre contatos e ideias do pré-Festival. 

Posicionamento editorial: Editorial 

Exemplos de produção de conteúdo:  

• Entrevistas e reportagens com coletivos e produtores culturais (edit.); 

• Conteúdo colaborativo enviado por coletivos, produtores culturais e leitores da 

revista (edit.); 

• Colunas assinadas por artistas de relevância no cenário nacional e regional (edit.); 

• Notas sobre eventos culturais relevantes (edit.); 
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5.8.2. Seções/editorias de publicação de conteúdo 

 

As seções ou editorias, diferentemente dos eixos de produção de conteúdo, são a 

composição visível que organiza a publicação na estrutura digital da revista e orienta as 

possibilidades de navegação do leitor. Assim como em um site Wordpress típico, as 

seções/editorias estarão localizadas na barra superior na forma de elementos clicáveis que 

dividem o conteúdo apresentando-o em rolagem vertical a partir da opção selecionada. Os eixos 

de produção de conteúdo se articulam de forma dispersa por entre as seções/editorias. São elas: 

a) Seção ou editoria: Home 

Descrição: 

Principal seção/editoria da revista, com atualização constante, que se caracteriza por 

apresentar todo o conteúdo editorial da publicação. Os objetivos desta seção/editoria são publicar 

conteúdo jornalístico acerca das práticas culturais da população de Diamantina, de produtores 

culturais e coletivos; publicar conteúdo colaborativo enviado por produtores culturais, sejam 

previstos pelas pautas da revista, sejam leitores com participação voluntária; engajar um leitor 

afim ao universo do Festival e potencial frequentador do evento; iniciar o processo de 

aproximação entre os envolvidos no Festival, desenvolvendo interseções entre contatos e ideias 

do pré-Festival. 

Eixos contemplados: 

• O Festival; 

• Práticas de Diamantina; 

• Produtores culturais e coletivos. 

Exemplos de produção de conteúdo: 
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• Reportagens sobre a história do Festival; 

• Entrevistas com pessoas de Diamantina; 

• Perfis de produtores culturais locais;  

• Reportagens da produção cultural na cidade;  

• Notas sobre eventos culturais em Diamantina; 

• Entrevistas e reportagens com coletivos e produtores culturais; 

• Conteúdo colaborativo enviado por coletivos, produtores culturais e leitores da 

revista; 

• Colunas assinadas por artistas de relevância no cenário nacional e regional; 

• Notas de eventos culturais relevantes; 

 

b) Seção ou editoria: O Festival 

Descrição: 

Seção/editoria com média atualização (atrelada à organização do Festival), que se 

caracteriza por apresentar o conteúdo institucional relativo ao planejamento, desenvolvimento e 

programação do evento. O principal objetivo desta seção/editoria é divulgar a programação da 

44ª edição do Festival. 

Eixos contemplados: 

• O Festival; 

Exemplos de produção de conteúdo: 

• Manifestos da proposta da 44ª edição do Festival escrito por membros do grupo 

gestor (inst.); 

• Colunas assinadas por membros do grupo gestor do Festival e coordenadores dos 

grupos de trabalho sobre o Festival e as atividades; 

• Notas da programação do evento. 
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c) Seção ou editoria: A Revista 

Descrição: 

Seção/editoria de pouca atualização que se caracteriza por apresentar a Revista Invernália, 

seus objetivos editoriais, sua relação como Festival e seus desenvolvedores. O objetivo desta 

seção/editoria é apresentar a revista e esclarecer seus objetivos e modo de funcionamento para os 

leitores. 

Eixos contemplados: 

• O Festival; 

Exemplos de produção de conteúdo: 

• Texto de apresentação da Revista Invernália com objetivos, relação com o Festival 

e equipe envolvida. 

 

d) Seção ou editoria: Contato 

Descrição: 

Seção/editoria que se caracteriza por receber conteúdo enviado pelos leitores, sejam 

dúvidas, comentários ou colaborações.  

Eixos contemplados: 

• Não se aplica 

Exemplos de produção de conteúdo: 

• área para envio de dúvidas, comentários ou colaborações; 

• questionário com perguntas se o leitor está envolvido em algum tipo de produção 

cultural ou participa de coletivos; 

• links para as redes sociais online da Revista Invernália. 
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5.8.3. Tags 

 

Visto a concentração de conteúdo na seção Home, ela irá incluir uma subdivisão dos 

conteúdos a partir de um sistema de tags que diferencie os temas tratados e oriente a navegação. 

Segundo sugestão do grupo gestor do Festival, em conformidade com as propostas do novo 

formato do evento, evitamos que as tags se pautem por divisões tradicionais entre campos do 

conhecimento como Artes Plásticas, Música, Literatura, Audiovisual etc. Assim, o sistema de 

tags é constituído a partir da adaptação do sistema de casas proposto pelo Festival. 

É necessário frisar que as tags se relacionam antes com os temas que o conteúdo 

publicado mobiliza que simplesmente com o formato da publicação, ou seja, uma publicação será 

marcada com a tag imagem não apenas por apresentar imagens, mas pelo fato do processo de 

produção de imagens estar, de alguma forma, contido na pauta. Assim, tanto um ensaio 

fotográfico acerca de determinada paisagem de Diamantina quanto uma entrevista com um 

produtor de audiovisual serão marcadas com essa tag. Além disso, as tags não são exclusivas e 

uma postagem pode ser marcada em mais de uma dessas categorias. Mais detalhadamente: 

a) Imagens 

As publicações marcadas com a tag Imagens são caracterizadas por se relacionar com o 

processo produção de imagens, ou seja, em algum momento envolvem um produto imagético seja 

ele ilustração, fotografia, vídeo etc. Assim, poderiam ser incluídos em Imagens ensaios 

fotográficos de Diamantina, imagens enviadas como colaboração por coletivos; entrevistas com 

produtores de audiovisual, dentre outros. 

b) Escuta 

As publicações marcadas com a tag Escuta são caracterizadas por se tratar o processo 

produção de sons. Assim, poderiam ser incluídas em Escuta reportagens sobre grupos musicais 

de Diamantina, entrevistas com coletivos de música, perfis de contadores de histórias, gravações 

enviadas por colaboradores, dentre outros. 
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c) Cidade 

As publicações marcadas com a tag Cidade são caracterizadas por se relacionar com o 

espaço público. Assim, poderiam ser incluídas em Cidade reportagens sobre espaços de 

Diamantina, colaborações de coletivos que envolvam intervenções no espaço público, entrevistas 

com produtores culturais que questionam formas de ocupação urbana, mapas e cartografias 

enviados por colaboradores, dentre outros. 

d) Memória 

As publicações marcadas com a tag Memória são caracterizadas por tratar da história. 

Assim, poderiam ser incluídas em Memória reportagens da história de Diamantina, reportagens 

sobre edições passadas do Festival, entrevistas com historiadores, perfis de moradores antigos de 

Diamantina, dentre outros. 

e) Fazeres 

As publicações marcadas com a tag Fazeres são caracterizadas por se relacionar com as 

práticas cotidianas. Assim, poderiam ser incluídas em Fazeres reportagens sobre as práticas 

tradicionais de Diamantina, perfis de moradores da cidade, ensaios fotográficos do dia-a-dia de 

Diamantina, dentre outros. 

 

5.8.4. Critérios de noticiabilidade 

 

A produção de conteúdo da Revista Invernália deverá se pautar por um conjunto de 

critérios de noticiabilidade de forma a garantir que a publicação cumpra com os objetivos 

editoriais explicitados anteriormente. Os critérios de noticiabilidade irão funcionar como um 

suporte metodológico adicional para a definição e orientação de pautas, operando de forma 

complementar aos eixos de produção de conteúdo propostos. As pautas não deverão satisfazer 

todos os critérios, mas precisam necessariamente se justificar em pelo menos um. São eles: 
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a) proximidade a Diamantina, bem como a Belo Horizonte e Minas Gerais; 

b) afinidade a temas de produção cultural, arte, coletivos e colaboração; 

c) relevância das fontes e eventos pautados no cenário cultural ou artístico de Diamantina, 

Belo Horizonte e Minas Gerais; 

d) interesse institucional ao Festival de Inverno da UFMG, suas atividades e programação; 

 

5.8.5. Navegação 

 

A navegação na estrutura digital da Revista Invernália tem como base o funcionamento de 

um típico site Wordpress, com a barra superior incluindo as seções/editorias Home, O Festival, A 

Revista e Contato. 

a) Navegação em Home 

De Home, abre-se a opção de navegação por tags Imagem, Escuta, Cidade, Memória e 

Fazeres. Mais abaixo, as publicações de conteúdo da revista que serão filtradas de acordo com as 

tags selecionadas: por exemplo, caso selecionada a tag Imagem, serão exibidas apenas as 

postagens relativas a essa tag; caso sejam selecionadas duas, as postagens que contenham ambas 

as tags; ou no caso de nenhuma tag ser selecionada, todas as postagens da seção/editoria. 

Além disso, em Home, há duas opções de visualização: linha do tempo (tradicional) e 

mosaico, acessíveis através de um ícone gráfico. Em linha do tempo, as postagens são exibidas 

como em um site Wordpress comum, em um sistema de postagens, que incluem texto, imagem e 

vídeos, organizadas cronologicamente em uma barra de rolagem vertical. Para evitar que as 

postagens se acumulem criando uma barra de rolagem muito extensa, serão apresentadas apenas 

de oito a dez postagens mais recentes seguidas da opção de exibição “postagens mais antigas”, 

que carregará na barra de rolagem mais conteúdo. 

Já em mosaico, são exibidas apenas as imagens destacadas de cada postagem organizadas 

cronologicamente na barra de rolagem vertical, formando um mosaico de imagens. Nesse caso, 
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para acessar o conteúdo - título, subtítulo, texto, demais imagens - das postagens é necessário 

clicar na imagem destacada. Após o clique, o leitor será direcionado a postagem isolada das 

demais. Em mosaico, será exibido todo o conteúdo de Home, visto que a interface se apresenta 

muito mais condensada já que as postagens irão exibir apenas a imagem destacada. 

 

Tabela 3: Navegação em Home 

Home 

 

Imagem Escuta Cidade Memória Fazeres 

 

Visualização em linha do tempo Visualização em Mosaico 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Imagem destacada 

Opção exibir “postagens antigas” Ao clicar na imagem 
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• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

postagem 

 Opção voltar 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

b) Navegação em O Festival 

A navegação em O Festival é simplificada em relação à realizada em Home. Como a 

seção contém menor número de postagens (conteúdo institucional relacionado ao planejamento, 

desenvolvimento e programação do evento), o conteúdo será publicado apenas em visualização 

linha do tempo (tradicional) com texto, imagem e vídeos organizados cronologicamente em uma 

barra de rolagem vertical. Assim como em Home, para evitar que as postagens se acumulem 

criando uma barra de rolagem muito extensa, serão apresentadas apenas de oito a dez postagens 

mais recentes seguidas da opção de exibição “postagens mais antigas”. Tem-se: 

 

Tabela 4 – Navegação em O Festival 

O Festival 

 

Visualização linha do tempo (tradicional) 
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• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

Opção exibir “postagens antigas” 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

• Postagem 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

c) Navegação em A Revista 

A navegação em A Revista é ainda mais simplificada em relação à realizada em O 

Festival. A seção deverá conter apenas um texto de apresentação da Revista Invernália com 

objetivos, relação com o Festival e equipe envolvida, além de imagens e/ou vídeos. Assim: 

 

Tabela 5 – Navegação em A Revista 
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A Revista 

 

Visualização linha do tempo (tradicional) 

postagem 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

d) Navegação em Contato 

A navegação em Contato consiste apenas de uma postagem na qual o leitor poderá enviar 

dúvidas, comentários ou colaborações; responder a um questionário simples de múltipla escolha 

com perguntas se o leitor está envolvido em algum tipo de produção cultural ou participa de 

coletivos; e visualizar links para as redes sociais online da Revista Invernália. Assim: 

Tabela 6 – Navegação em Contato 

Contato 

 

Visualização linha do tempo (tradicional) 

postagem 

(envio de dados, questionário, links para redes sociais online da revista) 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 
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5.8.6. Atualização 

 

A rotina de atualização da Revista Invernália deve ser o mais constante possível, com 

postagens preferencialmente diárias replicadas nas redes sociais online da revista de acordo com 

o planejamento de publicação de conteúdo específico para cada uma das redes (ver capítulo 7). Já 

o ritmo de atualização para cada seção/editoria é distinto devido a suas diferentes relações com os 

eixos da produção de conteúdo e critérios de noticiabilidade.  

a) Atualização em Home 

A seção Home deve ser atualizada diariamente e a publicação de conteúdo deve equilibrar 

tanto os diferentes eixos de produção de conteúdo quanto os critérios de noticiabilidade. Ou seja, 

deve-se evitar um acúmulo de pautas que digam respeito apenas ao Festival ou que tenham como 

critério apenas o interesse institucional - o mesmo vale para que o conteúdo não se resuma às 

Práticas de Diamantina e aos Produtores culturais e coletivos. 

Para contornar dificuldades de manutenção do ritmo de atualização, a definição de pautas 

para Home poderá valer-se amplamente de conteúdo enviado por colaboradores, notas de eventos 

culturais que contemplem os critérios de noticiabilidade e entrevistas com grupos de cultura e 

coletivos. 

b) Atualização em O Festival 

A seção O Festival deve ser atualizada, preferencialmente, toda semana. Apesar do 

conteúdo estar atrelado à organização do Festival, sugere-se a busca constante por colaborações 

dos envolvidos na organização na forma de manifestos da proposta do evento escrito por 

membros do grupo gestor, colunas assinadas por membros do grupo gestor e coordenadores dos 

grupos de trabalho sobre as atividades, dentre outros. Além disso, prevê-se que essa seção será 

mais constantemente atualizada próximo à data de realização do Festival visto que haverá grande 

oferta de conteúdo da programação do evento. 

c) Atualização em A Revista 
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A seção A Revista deve ser fracamente atualizada, visto que se destina basicamente a 

receber o texto de apresentação da Revista Invernália com objetivos, relação com o Festival e 

equipe envolvida. Uma alternativa para tornar a seção mais dinâmica pode ser a inclusão 

esporádica de avaliações da equipe de produção da revista sobre o desenvolvimento da própria 

publicação, como reflexões de experiências bem sucedidas, notas da situação da revista nas redes 

sociais online ou posicionamento em relação à colaboração. 

d) Atualização em Contato 

A seção Contato não prevê atualização, apenas manutenção do espaço de envio de 

comentários e dos links das redes sociais online da revista. Pode-se realizar uma atualização 

esporádica do questionário presente na seção, caso seja considerado pertinente. 

 

5.8.7. Considerações finais 

 

A Revista Invernália não pressupõe a existência de um manual de estilos de redação ou 

prerrogativas de linguagem. Seguem apenas algumas recomendações em relação à publicação de 

conteúdo online: 

a) evitar vocabulário acadêmico, científico ou excessivamente formal; 

b) recomenda-se o máximo de 4 mil caracteres por postagem. Se a extensão for ultrapassada, 

sugere-se a divisão do conteúdo em várias postagens; 

c) sugere-se liberdade na escrita com a possibilidade do uso de metáforas, metonímias, 

onomatopeias, vocativos, aliterações, anacolutos e outras figuras de linguagem contanto 

que sejam adequados ao posicionamento e objetivo editorial do conteúdo em questão. 

Essas matérias podem vir assinadas pelo repórter (as demais serão assinadas por redação); 

d) evitar uso excessivo de hiperlinks e estratégia de redirecionamento do conteúdo; 

e) evitar publicação de conteúdo escrito sem conteúdo de imagem; 

f) sugere-se a liberdade na escrita do conteúdo enviado por colaboradores, contanto que 

adequadas às recomendações anteriores. 
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Quanto à utilização de imagens e vídeos como conteúdo publicado na revista, igualmente 

não há um manual de estilos estéticos ou prerrogativas de estilo artístico. Ao contrário, 

recomenda-se incentivar a diversidade na publicação desse conteúdo, buscando-se ao máximo a 

colaboração. As únicas recomendações são: 

a) atentar-se para licença de divulgação do conteúdo e propriedade intelectual; 

b) evitar utilização de arquivos de imagens (JPEG, GIF, PNG) em tamanhos superiores a 

100 KB. Apesar do projeto prever que as imagens fiquem hospedadas em sites externos, 

busca-se evitar demora no carregamento da página da revista (mais detalhes no item 9. 

Orçamento); 

c) evitar a utilização de vídeos (AVI, MOV, WMV) de duração superior a 10 minutos; 

Caso haja conteúdo promocional, como sorteio de ingressos para shows, exemplares de 

livros, descontos na entrada para eventos culturais, esse conteúdo será postado em Home e 

visivelmente identificado como postagem promocional (mais detalhes sobre ações promocionais, 

que deverão ser acordadas com o grupo gestor do Festival, no capítulo 7).  
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6. PROJETO GRÁFICO DA REVISTA INVERNÁLIA  

 

6.1. Conceito visual 

 

Segundo o grupo gestor do Festival, na proposta da 44ª edição do evento, há a 

preocupação de se valorizar o processo de produção enquanto possibilidade de encontro e de 

partilha, e não somente como um meio para concretização do produto final de uma determinada 

atividade. Tal priorização pode ser percebida na proposta das casas e dos grupos de trabalho que 

privilegiam a articulação de uma vivência com o processo de se fazer o Festival. 

O projeto gráfico da Revista Invernália igualmente opta por voltar-se para o processo de 

produção artística, a construção de ideias e a compilação de referências diversas É interessante 

que a apresentação visual da revista represente graficamente esse momento de reflexão, de 

experimentação, “de garimpo”. Assim, escolhemos o caderno de artista como metáfora visual do 

processo de criação artística e inspiração para a criação do layout da revista. 

Os cadernos de artistas são cadernos, livretos ou sketchbooks comumente utilizados para 

fazer anotações, rabiscos, planejamentos, croquis ou demais experimentações que acabam por 

registrar o processo de criação de suas obras. Nesses cadernos, pode-se conhecer um pouco mais 

sobre as referências dos artistas e entender os processos criativos envolvidos 
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Imagem 1 

 
   

Imagem 1 - Caderno de Leonardo DaVinci 
 
 

Fonte: CADERNO..., 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

 

 

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.



 

Imagem 2 

 

 
 
 
 
 

Imagem 2 - Diário da artista Frida Kahlo  

 

Fonte: DIÁRIO..., 2011 
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Imagem 3 - Caderno de rascunhos do cineasta americano Tim Burton.

 

 
 

 
 
 
 
 

Caderno de rascunhos do cineasta americano Tim Burton.
 

Fonte: CADERNO..., 2011 
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Caderno de rascunhos do cineasta americano Tim Burton. 

 

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.



44 

 

Para representar graficamente o conceito do caderno, foram utilizadas diferentes 

experimentações de técnicas, formas e cores: linhas retas em contraste com linhas curvas; 

técnicas que remetem ao manual em contraste com o digital; cores e vazios. São exemplos as 

seguintes imagens: 

 

Imagem 4 – elementos de caderno 

 
Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 
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Já no cabeçalho, foi utilizada uma fonte desenhada manualmente e colorida com manchas 

de aquarela que vão do roxo frio até um rosa quente, quase vermelho, que 

conceito do nome, abrindo possibilidade

inverno de encontro, aquecido de calor humano. Tem

 

 
Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES

 
 

 

6.2. Paleta de Cores 

 

 

Seguindo o conceito da 

escolhida tem predominância em tons quentes, como o rosa claro, os marrons terrosos, o 

vermelho e o rosa, com poucos

 

O padrão cromático es

cores que serão exibidas em dispositivos eletrônicos como monitores de TV e computador, 

"datashows", scanners e câmeras

Já no cabeçalho, foi utilizada uma fonte desenhada manualmente e colorida com manchas 

de aquarela que vão do roxo frio até um rosa quente, quase vermelho, que 

conceito do nome, abrindo possibilidades de conexão com o calor, a partilha, o coletivo. Um 

inverno de encontro, aquecido de calor humano. Tem-se na imagem: 

Imagem 5 – Cabeçalho 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

Seguindo o conceito da Revista Invernália de um inverno aquecido

escolhida tem predominância em tons quentes, como o rosa claro, os marrons terrosos, o 

poucos tons frios, os verdes e o roxo. 

O padrão cromático escolhido como referência foi o RGB, padrão utilizado para designar 

cores que serão exibidas em dispositivos eletrônicos como monitores de TV e computador, 

"datashows", scanners e câmeras digitais, uma vez que será utilizado em um
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Já no cabeçalho, foi utilizada uma fonte desenhada manualmente e colorida com manchas 

de aquarela que vão do roxo frio até um rosa quente, quase vermelho, que remete ao próprio 

de conexão com o calor, a partilha, o coletivo. Um 

 

 

de um inverno aquecido, a paleta de cores 

escolhida tem predominância em tons quentes, como o rosa claro, os marrons terrosos, o 

colhido como referência foi o RGB, padrão utilizado para designar 

cores que serão exibidas em dispositivos eletrônicos como monitores de TV e computador, 

ma vez que será utilizado em um suporte digital. 
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Imagem 6 – Paleta de cores 

 
Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 
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6.3. Tipografia utilizada 

 

6.3.1. Layout e títulos das postagens 

 

A tipografia usada no layout e nos títulos das postagens foi inspirada nos tipos das 

máquinas de escrever e na escrita manual. Assim, foi escolhido uma série de tipos serifados que 

satisfazessem esta condição. A seguir uma lista com os tipos escolhidos e sua utilização: 

a) Adobe Caslon Pro: usado estilizado no logotipo da Revista. Sua estrutura foi alterada para 

simular  o trabalho manual. 

b) American Typewriter: pré-título na palavra revista. 

c) Minion Pro: menus e tags 

d) PrestigeEliteStd: subtítulo “44º festival de inverno da UFMG” 

e) PortagoITC TT: subtítulo Diamantina 2012 

f) Times New Roman: títulos das postagens 
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Imagem 7 – Tipografia utilizada 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 
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6.3.2 – Corpo de texto 

 

Por se tratar de uma revista online, a tipografia do corpo de texto da Revista Invernália 

teve que ser pensada para facilitar a legibilidade e a acessibilidade no ambiente digital. Assim, de 

acordo com De acordo com J. Nielsen (2001),  foram levados em consideração os seguintes 

aspectos: 

a) Contraste: deve-se utilizar cores que possuam um bom contraste entre o texto e fundo. 

Entretanto, não se costuma utilizar o preto puro sobre o fundo branco, é melhor optar por 

um tom de cinza escuro para proporcionar mais suavidade tornando a leitura menos 

cansativa. O mesmo é válido para fundos pretos e escrita em 100% branco. 

b) Serifas: Os detalhes das tipografias serifadas não conseguem ser bem definidos pelos 

monitores, prejudicando a legibilidade, principalmente em tipografias pequenas e textos 

longos. Por isso é recomendável que elas sejam usadas somente em casos específicos, 

como chamadas curtas e títulos. Os tipos sem serifa são os mais recomendados para web. 

c) Tamanho e Entrelinhamento: para parágrafos é recomendável que sejam usados tamanhos 

entre 12-14px. Dentro dessa escala o texto fica com um tamanho bom para a leitura sem 

comprometer a estética do layout como todo. O entrelinhamento deve variar entre 120-

200%. 

d) Alinhamento: O alinhamento justificado tende a ser mais usado porque proporciona uma 

organização mais definida dos parágrafos. Porém, quando justifica o texto, os 

espaçamentos entre as palavras aumentam, muitas vezes desproporcionalmente, 

dificultando a legibilidade. Já no alinhamento à esquerda se tem um ponto de partida 

constante com espaçamentos padrões e quebras desreguladas que servem como guia para 

seguir até a próxima linha, o que faz a leitura fluir de maneira menos cansativa. 

e) Tipografia: é preciso escolher um tipo que seja comum na maioria dos computadores, 

para que a exibição da revista seja correta nos navegadores de todos. Assim, para os 

blocos de texto das postagens da Revista Invernália, escolheu-se o tipo Tahoma no 

tamanho de 12px, em cinza escuro.  
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Imagem 8 – Tipografia do corpo de texto 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

6.4. Funcionalidade 

 

O layout da Revista Invernália foi pensado para proporcionar as diferentes formas de 

navegação explicitadas no projeto editorial (ver item 5.8.5.). Assim, o projeto gráfico abrange as 

seções/editorias Home, O Festival, A Revista e Contato, bem como sistema de tags e as duas 

opções de visualização em Home: linha do tempo (tradicional) e mosaico. 
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Imagem 9 – Layout tradicional 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 
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Imagem 10 – Layout mosaico 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 
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6.5. Layout dinâmico 

 

A proposta é de que o visual da Revista Invernália evolua de acordo com seu conteúdo. 

Como em uma folha de papel em branco ou uma tela de pintura que vai recebendo interferências 

do artista, o layout da revista também irá se modificar após seu lançamento. Para isso, os artistas 

colaboradores com o conteúdo da revista serão convidados a acrescentar algum elemento gráfico 

no layout, aproveitando-se do espaços em branco. Assim, do lançamento da revista até a data do 

Festival, será possível perceber também no layout o conceito que ele propõe: o processo de 

criação artística. 
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7. PLANO DE COMUNICAÇÃO DA REVISTA INVERNÁLIA  

 

7.1.  Escolha do formato 

 

A proposta de comunicação que estamos ofertando para contribuir com a divulgação do 

Festival de Inverno da UFMG é de uma revista digital. Avançando nos aspectos que acreditamos 

serem mais interessantes para sensibilizar e mobilizar os participantes e interlocutores em 

potencial, além de levarmos em consideração a reformulação da proposta do evento, acreditamos 

que uma revista atingiria com mais objetividade os nossos propósitos.  

O Festival de Inverno já possui um domínio na web. O endereço é o seguinte: 

 http://www2.ufmg.br/festival/. Nesse site, encontramos informações bastante específicas sobre a 

edição mais recente do evento, ocorrida em 2011, a programação, os locais, inscrições, entre 

outros. Na página principal, há uma apresentação um tanto metafórica sobre o Festival, que 

envolve história e o posicionamento do evento, bem como os propósitos de geração de 

conhecimento:  

Historicamente, nessa aventura em direção ao novo, ao alargamento de fronteiras e na 
busca de novos saberes, o homem migra, de sua segurança territorial, para ousar ir além, 
um passo adiante. Do macro ao micro, uma imensidão de conhecimentos possíveis se 
avizinha de nós. Nessa tendência, o Festival de Inverno da UFMG não foge à regra. 
Sempre inquieto em suas concepções, trilha, a partir de seus conceitos propositivos, a 
direção da abertura dos limites impensados e das rupturas criativas. Essa concepção 
preserva a sua capacidade se renovar e de sempre estimular a formulação de novas 
perguntas.É nesse aspecto que, após 44 anos de existência, dentre os quais 11 anos 
ininterruptos em Diamantina, o Festival propõe, em 2011, ampliar sua rede de ação. Este 
é mais um momento para buscar espaços férteis à criatividade e a novas idéias. 
(FERNANDINO, 2011) 

 

Considerando esses fatores e principalmente o aspecto de mobilização e apresentação da 

nova proposta trazida pelo grupo gestor (a proposta foi detalhada no capítulo 4), optamos por 

criar a Revista Invernália acoplada à pagina institucional do Festival de Inverno. Com esse 

formato, propõe-se um material menos burocrático que o site oficial do evento, mas ao mesmo 

tempo de fácil acesso e com grande alcance devido ao dinamismo do suporte online. 
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7.2. Públicos: interlocutores e co-autores 

 

A nova perspectiva do Festival visa torná-lo um espaço de troca de conhecimentos, sem 

hierarquia, em que a Universidade não se posicione somente como ofertante de saberes e práticas. 

A 44ª edição espera que os participantes possam ser colaboradores ativos, ou ainda, co-autores do 

evento. 

Reforçando a ideia de compartilhamento e construção colaborativa, o pensamento de 

Louis Queré (1991) indica que a natureza da comunicação se insere na esfera da experiência 

humana. Nessa abordagem, a comunicação é tratada como lugar de constituição social dos 

fenômenos, como um processo, uma ação conjunta: 

 

Quando falo de uma perspectiva comum, não espero nem uma concordância de 
pensamentos ou de opiniões, nem uma convergência de pontos de vista pessoais, mas o 
fato, para os parceiros, de construir juntos o lugar comum a partir do qual eles vão 
momentaneamente se relacionar uns com os outros, se relacionar com o mundo e 
organizar suas ações recíprocas. (QUÉRÉ, 1991)  

 

Analisando as demais edições do Festival, era perceptível o direcionamento aos públicos 

das faculdades de Artes, Letras e Comunicação. Discutindo com o grupo gestor, percebemos uma 

demanda por desconstruir a ideia de públicos como stakeholders, aqueles interessados por um 

produto ou serviço ofertado. Assim, acreditamos que na 44ª edição do evento, não trataremos os 

nossos participantes e pessoas que possam se relacionar com o Festival como públicos, mas sim 

como interlocutores e co-autores, uma vez que esses estarão participando da construção do 

Festival e da experiência que será possibilitada a partir dos encontros.  

Apesar de oferecer atividades que possam se relacionar mais diretamente com 

determinados cursos e áreas de conhecimento, a reformulação do Festival pretende mobilizar 

novos participantes. A criação da revista vem responder a essa demanda, conferindo maior 

visibilidade para o evento, inclusive dentro da própria Universidade. Utilizando-nos dessa 

oportunidade, acreditamos que será possível alcançar interlocutores e co-autores variados, como 

estudantes dos mais diversos cursos, e aproximá-los desse conjunto de atividades que possui 

valor para a UFMG. 
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Com a Revista Invernália iremos acompanhar toda a movimentação e a construção da 

próxima edição do Festival, que irá ocorrer do dia 15 a 26 de julho de 2012. O nosso objetivo é 

publicar a revista a partir de março de 2012, compartilhando o desenvolvimento do evento e 

avançando gradativamente com a nova visão e a nova forma de apresentação do Festival. 

Buscamos, com isso, torná-lo mais atraente para variados potenciais participantes. Serão 

pancadas homeopáticas de estranhamento; vamos despertar conexões a partir daquilo que não 

seja óbvio em um primeiro momento, oferecendo conteúdo que esteja relacionado de alguma 

forma ao Festival e interesse ao público, mesmo que não aborde um tema específico da edição do 

evento.  

Com o intuito de garantir o bom funcionamento desse projeto e engajar os nossos 

interlocutores, vamos adotar a utilização de redes sociais online: Facebook, Twitter. Flickr, 

YouTube e Orkut. 

 

7.3. Descrição das redes sociais online 

 

As redes sociais online estão estruturadas a partir de grupos de pessoas interligadas por 

interesses específicos. Isso já facilita encontrar pessoas que possuam potencial interesse em nosso 

produto.  

a) O Twitter é uma rede de informação instantânea, na qual os usuários compartilham 

informações por tweets: textos de no máximo 140 caracteres publicados em uma timeline 

que pode ser acessada por outras pessoas.  

b) O Facebook tem como propósito, segundo a missão descrita no próprio site, conferir às 

pessoas o poder de compartilhar, e tornar o mundo mais aberto e conectado. A plataforma 

disponibiliza páginas de fãs sobre assuntos diversos. Iremos criar uma página nessa rede 

social e fóruns do Festival, com o intuito de atrair diversos usuários e conhecer melhor 

suas opiniões.  

c) O Orkut funciona em moldes similares aos do Facebook, uma plataforma em que as 

pessoas podem se conectar e compartilhar informações. Apesar de ter perdido um pouco 
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de popularidade ainda continua sendo uma das redes sociais online mais acessadas do 

país. É uma mídia gratuita, e sua utilização também deve ser considerada. 

d) O Flickr é um agregador de fotos que reúne coleções de imagens que podem ser 

compartilhadas em qualquer outro site, através de slides e links. No Flickr é possível 

permitir que os usuários adicionem comentários, notas e tags nas fotos disponibilizadas. 

e) O YouTube é uma rede social de compartilhamento de vídeos. De acordo com a pesquisa 

realizada pela Havas Digital Brasil, em parceria com a Globosat e a Qualibest, em torno 

de 96% dos usuários navegam em sites de vídeos. Além disso, os vídeos no YouTube têm 

um sistema de tags que garantem boa indexação nos mecanismos de pesquisa, como o 

Google. Dessa forma, fica mais fácil planejar as próximas pautas e otimizar os títulos, 

descrições e palavras-chave dos vídeos para que eles sejam encontrados com maior 

facilidade.  É uma boa estratégia monitorar os resultados de busca com o uso das redes 

sociais online. Outra vantagem é que o conteúdo em vídeo tem grande potencial de 

“viralizar” 2 na internet. O vídeo pode ser acessado a partir de um link e divulgado de 

múltiplas formas, inclusive em outras redes sociais online, e ainda fica disponível para 

milhões de pessoas na Internet. 

 

7.3.1. Fatores a serem considerados 

 

a) Baixo custo: os custos serão mínimos, pois todas essas redes podem ser acessadas 

gratuitamente. 

b) Engajar o usuário por interesse: a revista busca mobilizar o leitor pelo interesse nos temas 

abordados, visto que esse usuário pode replicar o conteúdo e alimentar a divulgação na 

internet. 

c) Permanência: é preciso fazer uma manutenção constante para alimentar as redes sociais 

online, buscando garantir o funcionamento e o retorno dos usuários, uma vez que há 

                                                           
2
 Marketing viral é uma forma de promoção com base na livre circulação de ideias. O conceito foi pensado 

inicialmente para comunicação boca-a-boca, mas pode ser aplicado no suporte online. 
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muito dinamismo e volatilidade na internet devido à grande quantidade de informação 

disponível. 

 

7.4. Ações de divulgação nas redes sociais online  

 

São grandes as possibilidades de alcançar os objetivos do plano de comunicação 

utilizando as redes sociais online. A seguir, listamos alguns passos e ações de divulgação que 

acreditamos contribuir para a promoção do Festival de Inverno dentro da nova proposta: 

a) A revista acoplada ao site do Festival de Inverno: é através dela que o conteúdo será 

publicado e consequentemente divulgado nas redes sociais online, gerando assim uma 

grande interação entre os interlocutores e co-autores; 

b) Twitter: uma conta nessa rede social irá possibilitar a interação com nossos interlocutores 

e também a promoção de links dos vídeos, artigos da revista, e de outras fontes que 

consideramos interessantes, como os grupos coletivos. Todos os usuários que seguirem a 

página do Festival terão acesso às informações que divulgarmos. É importante, porém, 

não divulgar apenas o conteúdo. Precisamos mostrar que também fazemos parte da 

comunidade. Assim, vamos desenvolver algumas promoções que demandem uma resposta 

do usuário do Twitter que siga a conta do Festival. O retorno dos usuários pode contribuir 

para geração do conteúdo da revista; 

c) Criar uma página de fãs no Facebook: Na página do Festival, iremos postar pílulas e 

levantar questões que trariam de volta um retorno do nosso leitor, auxiliando-nos a 

levantar pautas para alimentar o canal da revista e até mesmo divulgá-lo. Cada nova 

postagem do blog será anunciada na página do Facebook, com uma breve chamada e o 

redirecionamento para o site. Além disso, iremos postar fotos, vídeos, materiais e projetos 

que possam tenham alguma relação com o evento. Esta é uma mídia de grande 

popularidade, e poderá funcionar com um instrumento anunciador do nosso projeto; 

d) Criação de uma comunidade no Orkut dedicada ao Festival: de maneira similar às ações 

do Facebook, iremos postar tópicos de interação na comunidade do Festival de Inverno. 
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No entanto, devido ao desuso da rede social, a atuação acontecerá em menor escala. 

Propõe-se criar links de redirecionamento para outras redes sociais online e para o site da 

revista.  

e) Criar um canal personalizado no YouTube, para reunir todos os vídeos e facilitar a 

divulgação: Iremos providenciar a postagem de vídeos que reflitam a construção do 

Festival. Vários temas podem se relacionar, como a montagem do Festival em si, grupos 

coletivos que possam ter algo a contribuir, vídeos de artistas ou colaboradores que irão 

fazer parte desta edição, ou já participaram em outros momentos, entre outros. Cada vídeo 

irá gerar um link, que será divulgado também nas demais redes sociais online escolhidas. 

Vale lembrar que nesta mídia, quanto mais interessante for o vídeo, maior será o seu 

alcance na internet; 

f) Página no Flickr: Esta ferramenta será utilizada de modo similar ao YouTube, mas 

registrada por imagens. Serão imagens que se relacionem de alguma forma com o 

Festival.  

 

7.5. Promoções 

 

Promoções em redes sociais online podem se tornar uma grande estratégia se passadas a 

pessoas interessadas. É necessário, no entanto, saber por onde começar a divulgar as promoções. 

A partir do momento que o usuário se engaje com o nosso produto, no caso o Festival, há grandes 

chances que ele irá compartilhar. 

Como exemplo básico disso, temos a função RT (retweet, ou resposta ao tweet) do 

Twitter. Podemos enviar uma mensagem sobre determinada promoção e fazer uma análise. 

Espera-se que os seguidores do Twitter do Festival enviem um RT do que foi dito. Logicamente, 

uma promoção bem estruturada e criativa chamará mais atenção dos nossos seguidores, o que 

facilitará o compartilhamento. 
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7.6. Monitorando as redes sociais online 

 

Utilizando-nos dessas redes sociais online para divulgar o Festival de Inverno, será 

imprescindível manter a monitoramento. Isso significa que devemos acompanhar o que dizem 

sobre todo o desenvolvimento do Festival, e se possível, responder a todos os elogios, críticas e 

opiniões. Para essa manutenção, é necessário estar sempre atento aos seguintes aspectos: 

a) Visibilidade: o fator visibilidade está ligado à manutenção da própria rede social online. 

Quanto maior a permanência e contribuição na rede, maior será a visibilidade adquirida. 

Será preciso maximizar a visibilidade do Festival nas redes sociais online, trabalhando as 

relações online, participando de comentários em blogs, fóruns e ajudando no 

compartilhamento de boas idéias. 

b) Reputação: o conceito de reputação está diretamente relacionado às informações de quem 

somos e no que pensamos, que permitem que outros criem suas impressões sobre nós. É 

essencial investir o tempo para selecionar nossa divulgação. O conteúdo adequado tem 

mais possibilidades de ser compartilhado, o que irá contribuir para a construção da 

reputação da revista. 

Existem algumas ferramentas que facilitarão o monitoramento: 

a) Para acompanhar os tweets mais recentes relacionados a uma determinada palavra ou à 

conta do Festival, podemos utilizar uma ferramenta disponibilizada pelo Twitter, o Search 

Twitter. Isso irá possibilitar uma grande área de atuação, pois,  além de monitorar o que 

falam recentemente sobre o Festival, ainda traz a possibilidade de se acompanhar certos 

perfis de usuários que de algum modo estão relacionados à nossa campanha de 

divulgação. 

b) Para o monitoramento geral do site, notícias e do blog, há o Google Alerts. Os alertas são 

atualizações, enviadas por e-mail, dos mais recentes resultados relevantes do Google 

(web, notícias etc.) com base em suas consultas, monitorando as principais palavras-

chaves relacionadas e acompanhando seus  desempenhos.  
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c) Para acompanhar especificamente o que dizem os blogueiros: o Technorati ou Google 

Blog Search. Ambos podem ajudar a monitorar o que os usuários de blogs estão dizendo 

sobre o Festival. 

d) Uma ferramenta interessante para se fazer o monitoramento nas redes sociais online do 

que for dito do Festival na web, de modo simples e rápido, é o Trackur. 

 

Esse monitoramento é muito importante, principalmente quando ocorrem críticas sobre a 

Revista Invernália. Saber controlar e responder essas críticas a tempo é importante para evitar 

prejuízos maiores.   

 

7.7. SEO – Otimização de Sites 

 

Fator que não pode ser deixado de lado, o Search Engine Optimization (SEO) é um 

conjunto de métodos de otimização de buscadores como o Google, a fim de facilitar com que seu 

conteúdo seja alcançado pelo internauta. O SEO tem relação com as redes sociais online, já que, 

quanto mais relevante uma página for nessas mídias, mais elas contribuem para aumentar o 

reconhecimento e a autoridade perante o buscador. Uma boa utilização de SEO: 

a) Permite a o aperfeiçoamento da relação com os visitantes de um determinado site, 

atraindo cada vez mais tráfego de qualidade; 

b) Promove o fornecimento de conteúdo diferenciado e relevante para determinados grupos 

de pessoas; 

c) Aumenta a credibilidade do o site em outras páginas relacionadas ao tema. 

As redes sociais online também são ótimas maneiras para redirecionar o acesso para o site 

do Festival. Como uma página é promovida por várias pessoas, redes diferentes estarão ligadas a 

ela. Estas ligações incluem tweets, páginas no Facebook e até links em blogs. Todas estas 
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ligações podem ajudar a melhorar a autoridade do site e elevar a classificação nos resultados de 

pesquisa. 
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8. ORÇAMENTO 

 

8.1. Equipe de produção 

 

A estrutura mínima proposta para a equipe de produção da Revista Invernália é composta 

por dois profissionais de Jornalismo e um de Relações Públicas. Tal configuração visa constituir 

uma equipe que trabalhe a comunicação de forma integrada desenvolvendo tanto a produção de 

conteúdo quanto as estratégias de divulgação da revista e o planejamento de comunicação. Aos 

profissionais serão designadas as seguintes responsabilidades: 

Dois jornalistas 

a) Elaboração de pautas semanais 

b) Produção, apuração, redação, edição e publicação de conteúdo jornalístico 

c) Cobertura de eventos previstos em pauta 

d) Produção, edição e publicação de imagens (fotos, vídeos, infográficos etc.) 

e) Atração, edição e publicação de conteúdo colaborativo 

f) Edição e publicação das colunas e conteúdo institucional do Festival 

g) Produção de conteúdo para os perfis da revista em redes sociais online. 

Um Relações Públicas 

a) Planejamento, desenvolvimento e execução das estratégias de divulgação da revista 

b) Planejamento, execução e manutenção das parcerias de financiamento e comercial da 

revista 

c) Diagnóstico da interação com o público 

É necessário frisar que devido à existência do Centro de Comunicação da UFMG 

(Cedecom), responsável tradicional pelas atividades de comunicação do Festival, a equipe de 

produção da Revista Invernália não irá assumir responsabilidades que não aquelas estritamente 
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necessárias à manutenção da revista. Assim, ficam sob a responsabilidade dos profissionais do 

Cedecom e do Conselho Organizados do Festival as seguintes atividades: 

a) Assessoria de Imprensa do Festival 

b) Produção de conteúdo publicitário do Festival 

c) Produção de conteúdo jornalístico para os sites e redes sociais online da UFMG e 

Cedecom 

d) Planejamento, desenvolvimento e execução das estratégias de divulgação do Festival 

e) Planejamento, execução e manutenção das parcerias de financiamento e comercial do 

Festival 

f) Cobertura oficial do Festival 

Deste modo, propõe-se a seguinte rotina de trabalho semanal tendo por base o período de 

março a agosto de 2012. O pagamento da equipe de produção toma como referência o piso 

salarial do Sindicato Dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais do ano de 2011 e o piso 

salarial Sindicato dos Profissionais Liberais de Relações Públicas do Estado de São Paulo 

(SINPRORP), na ausência de uma definição de entidades mineiras. A escala de trabalho dos 

jornalistas propõe cobrir todos os dias da semana para manter a revista atualizada, mas também 

para possibilitar cobrir eventos de cultura e arte que frequentemente se realizam durante os finais 

de semana. 

Tabela 7 - Rotina de trabalho 

Profissional Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

Jornalista 1 5h 5h 5h 5h 5h   

Jornalista 2   5h 5h 5h 5h 5h 

Relações 
Públicas 

 5h 5h 5h 5h 5h  

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 
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Tabela 8 - Atividades, remuneração e carga horária 

Profissional Atividades 
Horas 
semanais 

Remuneraçã
o mensal 

Jornalista 1 

• Elaboração de pautas semanais 
• Produção, apuração, redação, edição 

e publicação de conteúdo jornalístico 
• Cobertura de eventos previstos em 

pauta 
• Produção, edição e publicação de 

imagens (fotos, vídeos, infográficos 
etc.) 

• Atração, edição e publicação de 
conteúdo colaborativo 

• Edição e publicação das colunas e 
conteúdo institucional do Festival 

• Produção de conteúdo para os perfis 
da revista em redes sociais online 

25h R$ 1.502 

Jornalista 2 25h R$ 1.502 

Relações 
Públicas 

• Planejamento, desenvolvimento e 
execução das estratégias de 
divulgação da revista 

• Planejamento, execução e 
manutenção das parcerias de 
financiamento e comercial da revista 

• Diagnóstico da interação com o 
público 

25h R$ 1.543 

  
 

Total mensal 

  
 

R$ 4.547 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

Tabela 9 - Planejamento anual e custo total 

Profissional Tempo de trabalho Total de horas 
Remuneraçã
o total 

Jornalista 1 
Início da segunda quinzena de 
fevereiro (12/2) a final da 

26 semanas 
650 horas 

R$ 9.012 
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Jornalista 2 
segunda quinzena de agosto 
(11/8) 

26 semanas 
650 horas 

R$ 9.012 

Relações 
Públicas 

Início da segunda quinzena de 
fevereiro (12/2) a final da 
segunda quinzena de agosto 
(11/8) 

26 semanas 
650 horas 

R$ 9.258 

   Total 

   R$ 27.282 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

8.2. Programação e estrutura digital da revista 

 

A plataforma de desenvolvimento proposta para a Revista Invernália é o Wordpress 

devido à sua gratuidade e ampla possibilidade de customização. Assim, será necessário o trabalho 

de um analista-programador Web com conhecimentos em HTML, PHP e CSS para programação 

do sistema de acordo com os projetos gráfico e editorial previamente desenvolvidos. A esse 

profissional serão designadas as seguintes responsabilidades: 

Analista-programador Web 

a) Desenvolvimento da estrutura da revista na plataforma Wordpress 

b) Customização da estrutura de acordo com os projetos editorial e gráfico 

c) Interligação da estrutura com servidor da UFMG 

d) Redirecionamento do domínio do Festival de Inverno da UFMG para o domínio da revista 

no Wordpress  

e) Interligação da estrutura com os perfis em redes sociais online da revista 

f) Desenvolvimento do plugin de backup do Wordpress para o conteúdo da revista 
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Estima-se que, com uma rotina de trabalho de seis horas diárias de segunda a sexta 

durante duas semanas, um Analista-programador Web de nível júnior com conhecimentos em 

HTML, PHP e CSS seja capaz de cumprir com as responsabilidades e estruturar a plataforma 

Wordpress de forma a deixar a atualização e manutenção da revista a cargo dos jornalistas. O 

objetivo é utilizar a facilidade da plataforma para evitar a dependência de um profissional de 

programação durante os meses previsto para a revista ser publicada. Para manutenções mais 

específicas, propõe-se a utilização dos serviços de programadores da equipe do Cedecom ou 

outros profissionais da Universidade. 

A tabela salarial foi retirada da empresa de recrutamento e seleção de profissionais de 

Tecnologia da Informação (TI), RH INFO, sediada em São Paulo, tendo em vista a inexistência 

de um piso salarial da categoria. 

Tabela 9 - Rotina de trabalho 

Profissional Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

Analista-
programador 
Web 

 6h 6h 6h 6h 6h  

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

Tabela 10 - Atividades, remuneração e carga horária 

Profissional Atividades 
Horas 
semanais 

Remuneraçã
o por hora 
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Analista-
programador 
Web Júnior 

• Desenvolvimento da estrutura da 
revista na plataforma Wordpress 

• Customização da estrutura de acordo 
com os projetos editorial e gráfico 

• Interligação da estrutura com servidor 
da UFMG 

• Redirecionamento do domínio do 
Festival de Inverno da UFMG para o 
domínio da revista no Wordpress  

• Interligação da estrutura com os 
perfis em redes sociais online da 
revista 

• Desenvolvimento do plugin de 
backup do Wordpress para o 
conteúdo da revista 

30h R$ 16,85 

  
 Total 

semanal 

  
 

R$ 505,5 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

Tabela 11- Planejamento e custo totais 

Profissional Tempo de trabalho Total de horas 
Remuneraçã
o total 

Analista-
programador 
Web Júnior 
 

Início da segunda quinzena de 
fevereiro (12/2) a última 
semana de fevereiro (27/2) 

2 semanas 
60 horas 

R$ 1011 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

Um dos domínios para o redirecionamento será o http://www2.ufmg.br/festival/, tradicionalmente 

utilizado para hospedar o site oficial do Festival de Inverno. Além disso, propõe-se a compra dos 

domínios http://www.revistainvernalia.com.br e http://www.revistainvernalia.com para facilitar a 

divulgação da revista e potencializar a visualização do domínio nos mecanismos de busca (Search 
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Engine Optimization - SEO) – ambos os domínios irão redirecionar para 

http://www.revistainvernalia.com.br. Segundo a tabela do Registro de Domínios para a Internet 

no Brasil (registro.br), a compra de um domínio é de R$ 30 anuais. 

 

Tabela 12 - Domínio 

Atividade Data da compra Expiração Custo 

Compra do domínio 
http://www.revistainvernalia.co
m.br 
 

Início da segunda 
quinzena de 
fevereiro (12/2) 

1 ano R$ 30 

Compra do domínio 
http://www.revistainvernalia.co
m  
 

Início da segunda 
quinzena de 
fevereiro (12/2) 

1 ano R$ 30 

   Custo total 

   R$ 60 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

A utilização do servidor da UFMG também está prevista para hospedagem dos arquivos 

da revista e arquivos necessários para manutenção do site. Assim, não será necessário 

investimento em servidor. Entretanto, como forma paliativa de economia de espaço, as imagens a 

serem publicadas na revista podem ser hospedadas em plataformas gratuitas como Flickr e 

Blogger; e os vídeos no YouTube e Vimeo. Assim, o servidor da UFMG será prioritariamente 

utilizado para hospedagem dos plugins e arquivos de manutenção da estrutura Wordpress.  
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8.3. Despesas adicionais 

 

Não está previsto gasto com equipamentos eletrônicos tais quais câmeras fotográficas, 

câmeras filmadoras, computadores, gravadores etc. Esses serão pleiteados para uso agendado 

junto ao Departamento de Comunicação da UFMG. Também não está previsto gasto com espaço 

físico, que também será pleiteado para uso agendado junto ao Departamento, por exemplo, com a 

utilização da sala de redação. A Revista Invernália também pressupõe como requisito 

qualificatório para seleção dos profissionais equipe de produção a disponibilidade de 

equipamentos eletrônicos pessoais, como computadores, para complementação das atividades.  

Devido ao conteúdo apresentado no projeto editorial, será necessário realizar visitas 

periódicas a Diamantina, dentre outros, para cobertura de eventos culturais; apuração de conteúdo 

jornalístico in loco; produção de imagens etc. Assim, prevê-se uma viagem por mês para os 

profissionais de jornalismo da equipe de produção da revista. Não estão previstos gastos com 

hospedagem visto que o projeto irá pleitear hospedagem junto a espaços da Universidade tais 

como a Casa da Glória. 

Tabela 13 - Viagens a Diamantina 

Roteiro Atividades Frequência 
Custo por 
viagem 

Viagem de Belo 
Horizonte a Diamantina 
e retorno. 
 

• cobertura de eventos 
culturais 

• apuração de conteúdo 
jornalístico in loco 

• produção de imagens etc. 

2 
passagens 
por mês de 

março a 
agosto 

R$ 128,02 

   Custo total 

   R$ 1536,24 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 
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Tabela 14 -  Custo total 

Profissional ou 
atividade 

Descrição da atividade Pagamento Custo total 

Jornalista 1 

• Elaboração de pautas semanais 
• Produção, apuração, redação, 

edição e publicação de conteúdo 
jornalístico 

• Cobertura de eventos previstos 
em pauta 

• Produção, edição e publicação 
de imagens (fotos, vídeos, 
infográficos etc.) 

• Atração, edição e publicação de 
conteúdo colaborativo 

• Edição e publicação das colunas 
e conteúdo institucional do 
Festival 

• Produção de conteúdo para os 
perfis da revista em redes 
sociais online 

R$ 1.502 
mensais de 

(12/2) a (11/8) 
R$ 9.012 

Jornalista 2 
R$ 1.502 

mensais de 
(12/2) a (11/8) 

R$ 9.012 

Relações 
Públicas 

• Planejamento, desenvolvimento 
e execução das estratégias de 
divulgação da revista 

• Planejamento, execução e 
manutenção das parcerias de 
financiamento e comercial da 
revista 

• Diagnóstico da interação com o 
público 

R$ 1.543 
mensais de 

(12/2) a (11/8) 
R$ 9.258 

Analista-
programador 
Web Júnior 

• Desenvolvimento da estrutura da 
revista na plataforma Wordpress 

• Customização da estrutura de 
acordo com os projetos editorial 
e gráfico 

• Interligação da estrutura com 
servidor da UFMG 

• Redirecionamento do domínio do 
Festival de Inverno da UFMG 
para o domínio da revista no 
Wordpress  

• Interligação da estrutura com os 
perfis em redes sociais online da 
revista 

• Desenvolvimento do plugin de 

R$ 505,5 
semanais de 

(12/2) a (27/2) 
R$ 1011 
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backup do Wordpress para o 
conteúdo da revista. 

Compra de 
domínios 

• Compra do domínio 
http://www.revistainvernalia.co
m.br 

• Compra do domínio 
http://www.revistainvernalia.co
m  

R$ 60 em 
(12/2) 

R$ 60 

Viagens a 
Diamantina 

• cobertura de eventos culturais 
• apuração de conteúdo 

jornalístico in loco 
• produção de imagens etc. 

R$ 128,02 
mensais de 

março a 
agosto 

R$ 1536,24 

   Custo total 

   
R$ 

29.998,24 
 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES 
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9. PILOTO DA PUBLICAÇÃO 

 

Concluindo as propostas apresentadas nos projetos editorial e gráfico e no plano de 

comunicação da Revista Invernália, propomos o seguinte piloto para exemplificar a publicação, 

disponível em www.revistainvernalia.com.br. A versão beta da revista foi construída utilizando o 

software Adobe Flash por facilidade de customização e para evitar a necessidade de um 

programador em HTML, PHP e CSS para estruturar o sistema Wordpress. O conteúdo publicado 

foi produzido a partir das orientações do projeto editorial e montado na página seguindo as 

diretrizes do projeto gráfico. Além disso, o conteúdo foi pensado tendo em vista as possibilidades 

de compartilhamento previstas pelo plano de comunicação. Todo o texto do conteúdo publicado 

também está presente nos anexos deste trabalho. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do semestre, este trabalho passou por profundas modificações. Inicialmente, 

seria produzida uma revista impressa sobre moda, comportamento e cultura urbana, a Revista 

Liquid. Após os estudos iniciais do mercado editorial de revistas no Brasil e as condições de 

distribuição de veículos impressos, alteramos nossa proposta para uma revista digital, mantendo a 

mesma temática, mas visando aumentar a viabilidade do projeto. 

Gradualmente, a Revista Liquid foi incorporando a proposta de colaboração e abrindo seu 

conteúdo para participação de produtores culturais urbanos. Chegamos a receber textos e imagens 

de colaboradores para o que seria a primeira edição da revista, com tema Aventura. Entretanto, 

coincidentemente, quando a Liquid estava com sua dimensão colaborativa mais desenvolvida, 

surgiu a proposta por parte da organização do Festival de Inverno da UFMG de desenvolver uma 

publicação digital colaborativa – foi essa nossa oportunidade. 

Aceitamos o desafio de transformar radicalmente nosso projeto, apesar do pouco tempo 

disponível e da proposta do novo formato do Festival ainda estar bastante embrionária. O que a 

primeira vista poderia ser uma dificuldade, tornou-se uma possibilidade de participar mais 

ativamente da construção das propostas do evento e das suas estratégias em comunicação. Além 

disso, o projeto resultou em um planejamento editorial, gráfico e de comunicação, produção de 

conteúdo piloto e elaboração de uma previsão financeira para ser incorporada nos editais de 

captação de recurso para o Festival. 

Além dos fins como projeto experimental de conclusão de curso, esperamos que o 

trabalho desenvolvido com a Revista Invernália possa ser utilizado como ação de comunicação 

dentro da nova proposta do Festival de Inverno da UFMG. 
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ANEXO A – ENTREVISTA COM GRUPO GALPÃO 

 

OBSERVAÇÃO: todo o conteú  do dos anexos está presente na versão beta da 

revista publicada em www.revistainvernalia.com.br  

O primeiro inverno do Grupo Galpão 

Eduardo Moreira, um dos fundadores do grupo, conta como a oficina do Festival de 

Inverno da UFMG deu origem a uma das principais companhias de teatro do Brasil. 

memória 

Redação 

No ano de 1982, Eduardo Moreira, Teuda Bara, Wanda Fernandes e Antônio Edson 

participavam de uma oficina da 15ª edição do Festival de Inverno da UFMG. Os quatro tinham 

aulas com diretores de uma companhia de teatro alemã aprendendo técnicas corporais, exercícios 

de respiração e voz. Do encontro em Diamantina, surgiu a vontade de dar continuidade ao 

trabalho e organizar uma companhia de teatro. Assim, em novembro do mesmo ano, a Praça Sete, 

em Belo Horizonte, recebia “E a noiva não quer casar”, espetáculo de estreia do Grupo Galpão. 

Nesta primeira conversa sobre a fundação do Galpão, entrevistamos Eduardo Moreira, 

carioca que se mudou para Belo Horizonte em 1974, presente em todas as montagens do grupo 

seja como ator, diretor (Um Molière Imaginário) ou assistente de direção. 

Como o Festival influenciou no surgimento do grupo? 

O Galpão foi consequência de um trabalho desenvolvido com dois diretores da companhia 

alemã "Teatro Livre de Munique", George Froscher e Kurt Bildstein, que ministraram duas 

oficinas no Brasil e montaram durante dois meses e meio o espetáculo “Ä alma boa de Setsuan", 

de Bertolt Brecht. A primeira, de duas semanas, no teatro Marília, em Belo Horizonte; e a 

segunda, no Festival de Inverno da UFMG, na cidade de Diamantina. Depois que os dois 
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diretores alemães voltaram para a Alemanha, cinco atores que vivenciaram essa experiência se 

propuseram a dar continuidade ao trabalho, fundando o grupo.  

Quem foram os cinco? 

Eu, Teuda Bara, Wanda fernandes, Antonio Edson e Fernando Linares.  

Como foi a oficina durante o Festival? Como era a rotina? 

As oficinas eram ministradas pelos dois diretores alemães, que trabalhavam 

essencialmente técnicas de teatro de rua como pernas de pau, acrobacia, manipulação de objetos. 

O trabalho culminou com a montagem de uma espécie de auto medieval apresentado pelas ruas 

da cidade. 

Como foi na época o contato com Diamantina? O que vocês conheceram da cena 

cultural? 

Nós vivemos intensamente o dia-a-dia da cidade, ensaiando nas ruas, aprendendo a andar 

de pernas de pau em suas ladeiras e conversando bastante com as pessoas da cidade. 

Vocês participaram de outras edições do Festival? Mantiveram contato com artistas 

que conheceram na época? 

Participamos de várias edições do Festival, seja fazendo oficinas, ministrando ou mesmo 

simplesmente apresentando espetáculos. O Festival de Inverno foi muito importante na formação 

do Galpão, dando-nos condições de travar contato com importantes artistas que nos permitiram 

repensar e reavaliar constantemente nosso trabalho. Quanto às pessoas da época que estavam 

presentes no Festival de 1982, elas fazem parte de uma geração que continua produzindo e com 

quem sempre mantemos contato. 

  

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.



78 

 

ANEXO B – ENTREVISTA COM COLETIVO PEGADA 

 

Tem que ter pegada 

A história da troca de e-mails que formou um coletivo com três anos de história e 

responsável por um dos maiores festivais integrados da América Latina. 

memória 

escuta 

Redação 

No Festival de Inverno da UFMG de 2012, eles serão uma das peças-chave. Os coletivos 

de artistas, cada vez mais presentes na cena cultural brasileira, irão participar intensamente do 

evento, compartilhando suas experiências, propondo atividades, ocupando Diamantina com 

vídeos, instalações, performances, cores, cheiros e sons (leia mais sobre a proposta do Festival 

aqui). 

Aproveitamos a deixa e conversamos com Lucas Mortimer, coordenador de Planejamento 

e um dos fundadores do coletivo Pegada, grupo com mais de três anos de atividade que mantém 

um site colaborativo atualizado diariamente, integra o Circuito Fora do Eixo e é responsável em 

Belo Horizonte por grandes eventos de destaque nacional, como o Festival Transborda, as Noites 

Fora do Eixo e o Grito Rock, o maior festival integrado da América Latina no período do 

Carnaval. E tudo começou com uma troca de e-mails. 

Como é essa história do coletivo ter surgido a partir de uma troca de e-mails? Foi 

você quem clicou o primeiro “enviar”? 

Sim, na época, como eu tinha uma banda, comecei a buscar mais informações a respeito 

da produção cultural em Belo Horizonte e fui percebendo que as bandas eram muito 

desmobilizadas, ninguém conversava com ninguém, então resolvi encontrar pessoas que 
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estivessem dispostas a debater sobre o que poderia ser feito para melhorar as condições dos 

músicos independentes e da cadeira em geral. Enviei um e-mail para conhecidos que estavam na 

cena independente, envolvidos no primeiro Indie Music, um pessoal do Outro Rock e artistas que 

tinha conhecido no Primeiro Seminário Prático da Música. 

Como foi a resposta? E como isso se transformou em um grupo organizado? 

Foi muito bacana, despertou interesse no pessoal e estimulou um processo de debate 

acerca do que precisava ser feito. Fui puxando as reuniões, marcando debates presenciais. Foi em 

uma reunião no final de agosto de 2008 que surgiu a ideia do nome do coletivo e, no final de 

setembro, lançamos o blog, que foi a primeira ação. 

O blog é atualizado constantemente e possui muito conteúdo. Como ele se mantém? 

Qual o tamanho da equipe? 

O blog se mantém pela voluntariedade de quem colabora. No ano passado, foi aprovado 

no Ministério da Cultura como ponto de mídia livre, mas até hoje não foi liberado o recurso. 

Atualmente, devemos ter umas cinco ou seis colunas fixas, semanais ou quinzenais, mais as 

coberturas de eventos e resenhas críticas de CDs. São mais ou menos seis pessoas fixas e outras 

dez a vinte que colaboram esporadicamente, mas a rotatividade é grande e várias pessoas já 

foram editoras do blog. 

Fora o blog, vocês organizam muitos eventos. É difícil manter um coletivo 

funcionando? 

O mais difícil é manter os colaboradores ativos e conseguir que as atividades sejam bem 

feitas. Fazer eventos de uma forma democrática gera muito mais trabalho, que é o trabalho 

coletivo de pegar várias ideias e chegar a um acordo. O processo é bem mais demorado, pois 

necessita quase que de um desprendimento, abrir mão de uma proposta por conta do bem 

coletivo. 

Você se dedica exclusivamente ao coletivo? De onde vem o dinheiro? 
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Sim, meu contratante é a Pegada e minha dedicação é exclusiva ao coletivo e às ações 

relacionadas a ele no Circuito Fora do Eixo e atuação no Conselho Municipal de Cultura. A gente 

trabalha sob perspectiva de caixa coletivo, destinado a manter as ações do coletivo e dar 

sustentabilidade aos membros. As fontes de entrada são, principalmente, recursos de leis de 

incentivo e prêmios, mas também dos eventos e serviços que o coletivo presta externamente, 

como cobertura de eventos, assessoria de comunicação e palestras. 

Como você percebe a atuação de coletivos em BH e no Estado? 

Eu vejo que está crescendo, não apenas dos coletivos do Fora do Eixo, mas todos os tipos 

de coletivos e atividades de pessoas ligadas ao meio cultural. É uma forma que as pessoas 

encontram de fazer com que seu trabalho artístico e cultural tenha mais visibilidade, é uma união 

de forças. Apenas com a experiência do Fora do Eixo, são 16 coletivos em Minas Gerais e cada 

vez mais agentes nos procuram com interesse de começar um trabalho em cidades do interior do 

Estado. 
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ANEXO C – ENTREVISTA COM COLETIVO 308 

 

Os desafios de se manter um coletivo 

imagens 

cidade 

Redação 

Outro coletivo, outras histórias. Desta vez, conversamos com Sergio Augusto, do Coletivo 

308, grupo de artistas de São Paulo que há cinco anos tem como objetivo a produção coletiva e a 

intervenção nos espaços. Ele fala sobre a formação do grupo, os objetivos e as dificuldades de se 

manter um trabalho autoral, mas, ao mesmo tempo, coletivo. E se você tiver interesse em 

participar do projeto, as regras de colaboração estão no blog do 308. 

Como o Coletivo 308 surgiu? Como foram as primeiras ações e como ele se 

organizou? 

O Coletivo 308 é formado por Alexandre, César, Cíntia, Eduardo, Rodrigo, Letícia, 

Marcelo e eu. Com exceção de um dos membros, nos conhecemos na Universidade Guarulhos 

(UnG) onde alguns foram alunos, funcionários ou professores. A ideia de organizar o coletivo 

nasceu comigo e com o Alexandre que já tivemos um ateliê de artes. As primeiras reuniões 

contavam com diversas pessoas que, aos poucos foram se afastando e, ao mesmo tempo fomos 

incorporando outros membros. As primeiras ações foram surgindo naturalmente a partir da 

vivência e inclinação artística dos envolvidos, como  grafite, lambe-lambe e intervenções. 

Quais os objetivos do coletivo?  

O Coletivo 308 busca a construção de trabalhos colaborativos, mas também a 

possibilidade do estímulo às produções individuais. Brincamos constantemente que nosso 
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objetivo é "dominar o mundo!" Na verdade, pensamos que a ideia de coletividade é realmente a 

saída para uma convivência de respeito solidária e humana que acreditamos.   

Como ele se sustenta financeiramente?  

Realmente, a manutenção do ateliê é nosso maior desafio, por isso todos os membros 

possuem atividades paralelas. Atualmente, estamos em um processo de implantação de atividades 

que possam contribuir financeiramente como produção de peças comercializáveis, oficinas de 

linguagens artísticas, cursos e cessão do ateliê para atividades de arte, cultura e educação, mas 

temos, por opção, uma linha de independência nas parcerias que firmamos. Acreditamos que essa 

autonomia garante liberdade para produzirmos o que quisermos, sem amarras ou rabo-preso com 

quem quer que seja.    

O que o Coletivo realiza de atividades atualmente? Quantos artistas estão 

envolvidos? 

Desenvolvemos vários projetos atualmente, muitos deles podem ser vistos no nosso blog. 

Temos um núcleo fixo de oito artistas, mas temos vários colaboradores que atuam 

independentemente e participam das ações, propostas ou trabalhos que desenvolvemos. 

Como vocês percebem o cenário de coletivos de arte hoje em dia? O que é mais difícil 

para um coletivo se manter? 

O trabalho coletivo é extremamente complexo e difícil por natureza. Lidar com pessoas 

diferentes e, muitas vezes, com diferentes objetivos é muito complicado. Talvez por isso a maior 

parte dos coletivos não dure mais que dois anos. O ego no mundo da arte é muito presente, às 

vezes, ele fica mais evidente que o trabalho do artista - aí reside a principal dificuldade. Temos a 

sorte de contarmos com pessoas que antes de tudo são amigas e que se respeitam. Mas isso não 

quer dizer que não haja discordâncias, pelo contrário, muitas vezes emperramos em projetos por 

não haver empenho ou aprovação de todos.     
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ANEXO D – MATÉRIA ARTESÃS 

 

Mulheres artesãs de Diamantina 

Elas iniciaram um trabalho para sentir-se úteis, mas acabaram descobrindo uma fonte de 

renda e talento artístico 

fazeres 

Bruno Fonseca 

Em um casarão antigo do Centro Histórico, utilizado pela Prefeitura como a Casa da 

Cultura, a associação de artesãos Arte da Terra encontrou um local para expor bonecas de palha, 

colchas de fuxico e santos de madeira. Expor e vender, pois o comércio sustenta o trabalho de 

cerca de 40 produtores da cidade e distritos vizinhos. Quem me recebe é Maria Alice, uma das 

associadas, deixando de lado por alguns minutos o pano bordado em que trabalhava.  

“Nascida e criada em Diamantina”, ela diz, com seus 52 anos, quase todos passados como 

dona de casa. “Eu não tinha nenhuma renda e dependia do meu marido, mas achei que aquilo 

estava passando da hora de mudar”, brinca. Maria aprendeu a fazer crochê, bordado e fuxico e, 

hoje, confecciona, principalmente, panos de prato combinando essas técnicas. “Ponto-cruz e 

crochê, todo mundo faz. Então eu tenho que produzir alguma coisa diferente”, garante-se.  

Com o dinheiro das vendas, Maria paga suas despesas pessoais, complementa o 

orçamento da casa e ajuda a pagar os estudos dos três filhos. O lucro é pequeno, ela diz, e os 

artesãos precisam se virar, tentando encantar turistas e participando de feiras de exposição de 

artesanato em outras cidades, como Belo Horizonte. “Comecei por necessidade, mas agora faço 

por prazer. Gosto de ser minha própria patroa e ver um trabalho manual terminado dá muita 

satisfação. Ah, licença um minutinho”, corta, para atender a um casal de turistas que visitava o 

local. 
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Dom em porcelana 

Próximo à Praça Juscelino Kubitschek, em uma casa na Rua Macau do Meio, Marlene 

Brant me convida para conhecer a sala de estar. Na estante de madeira escura, contrasta o branco 

dos pratos, canecas e vasilhas em porcelana, decorados com traços de pincel que recriam 

paisagens de Diamantina e mensagens religiosas. Marlene, além de ser mãe do artista plástico 

Marcelo Brant, também é artesã associada ao grupo da Casa da Cultura, assim como Maria. 

“Eu cresci aqui em Diamantina, onde nasceram também meus pais e gosto muito da 

cidade. Sempre fiz pinturas em porcelana e, depois de me aposentar, acabou se tornando um 

comércio”, conta Marlene. Ela explica que durante toda a vida gostou de desenhar, mas aprendeu 

a técnica em porcelana por conta própria. Aproveitando-se do potencial turístico de Diamantina, 

Marlene garantiu espaço para sua produção. “Pensei assim, Diamantina vai passar a ser 

patrimônio da humanidade, então vou aproveitar e criar um trabalho que eu goste de fazer, mas 

que também sirva para os visitantes como lembranças da cidade”, diz. 

Além de expor seus produtos na Casa da Cultura, Marlene possui uma banca no Mercado 

Velho nas noites de sexta e nas manhãs de sábado, assim como diversos outros artesãos locais. 

Entretanto, segundo ela, o trabalho cuidadoso da pintura em porcelana serve mais ao seu bem-

estar que como fonte de renda. “É um prazer, agradeço pelo dom que tenho. Depois que se 

aposenta, é perigoso se acomodar”, alerta. 
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ANEXO E – MATÉRIA OURIVES 

 

A oficina de ouro do seu Toninho 

Em uma loja no centro de Diamantina, um senhor guarda a história da joalheria mais 

antiga do Brasil 

memória 

fazeres 

Bruno Fonseca 

Peço licença para entrar na pequena joalheria, aproveitando para fugir da chuvinha 

insistente de uma segunda-feira bastante cinza. Na ante-sala, iluminada com uma luz amarela, 

cercada por mostruários repletos de joias, uma senhorinha vem me receber com um sorriso 

acolhedor, típico em Diamantina. “O Seu Toninho está?”, pergunto. Ela aponta através da cortina 

para a oficina onde o senhor de 74 anos continua a lapidar minúsculas peças de ouro e coco. 

António Pádua aprendeu a ourivesaria com seu avô, seu pai, seus tios. “Praticamente nasci 

dentro de uma oficina de ourives porque desde os 10 anos já trabalhava”, comenta o senhor, 

contando os 64 anos de experiência em uma oficina que acompanhou a história da própria cidade. 

É que a joalheria Pádua é considerada a mais antiga do Brasil ainda em evidência, fundada em 

1877 pelo avô de Toninho, Antônio de Pádua Oliveira, que também dá nome à rua onde fica a 

loja. “Ele nasceu em Brumadinho, distrito aqui de Diamantina, e começou a trabalhar na oficina 

do mestre Prudêncio em 1877, com 12 anos”, relembra. É dele uma peça datada de 1888, 

considerada o marco de fundação da joalheria. 

Apesar da conversa e da iluminação que rareava cada vez mais enquanto a chuva 

engrossava lá fora, Toninho seguia firme em seu trabalho de lapidar as pecinhas. “Foi assim que 

aprendi. A gente começava por lixar, depois a polir e, por último, a montar as joias, este serviço 

que estou fazendo agora”, diz, segurando as minúsculas e delicadas argolas de uma pulseira de 
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ouro. E por falar em ouro, ainda há em Diamantina? “Qualquer quantidade é pouco, mas dá para 

encontrar”, afirma Toninho. Ele já foi garimpeiro, mas deixou o ofício depois que as exigências 

de preservação ambiental impuseram muitas restrições para o trabalho. 

A ourivesaria em Coco e Ouro data do final do século XVII, quando os artesãos se 

desdobravam para escapar dos impostos e confiscos praticados pela Coroa Portuguesa. A prática 

foi passada entre os ourives de Diamantina e se transformou em um dos símbolos locais, que 

ainda atrai o interesse dos mais jovens, segundo Toninho. “O pessoal mais novo tem interesse 

sim, sempre tenho alguém aprendendo comigo. Hoje tem uma menina de 14 anos que está 

trabalhando na oficina”, exemplifica. 

E a oficina é um cenário à parte, com engrenagens e prensas que aparentam estar ali desde 

os tempos do primeiro senhor Antônio. Na mesa de trabalho, por alto umas cem ferramentas, 

dentre alicates, pinças e outros itens com formatos peculiares. “Tem muita ferramenta aqui, não 

é?” pergunto. “Tem moço, de vez em quando a gente fica doido atrás delas”, responde, com a 

maior simplicidade, o senhor que passou a vida vendo o ouro desfilar em seus dedos, mas 

mantém dia após dia o ofício que aprendeu com seus antepassados. 
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ANEXO F – MATÉRIA FLAUTISTA 

 

A senhora com a flauta debaixo do braço 

Após os 55 anos, Ana decidiu aprender música 

escuta 

fazeres 

Bruno Fonseca 

Ana Cassemira Soares chegou adiantada para aula de hoje. A senhora de 62 anos entrou 

no Conservatório Estadual de Música de Diamantina com uma bolsa debaixo do braço na qual 

guardava com esmero uma flauta doce. Todas as segundas-feiras, ela, que mora em São Gonçalo 

do Rio Preto, município de cerca de 3 mil habitantes a 56 km de Diamantina, toma um ônibus 

pela manhã e retorna só à noite, depois das aulas de flauta e teclado.  

“Comecei a aprender teclado em 2005, depois de me aposentar, com um moço em 

Gouveia, mas era tudo de ouvido, sem técnica. Quando cheguei aqui, foi uma luta, virou tudo 

pelo avesso”, conta entre risadas a senhora. Durante as aulas, Ana aprende principalmente 

chorinho e valsas, estilos mais tranquilos, segundo ela. Detalhe – uma de suas canções preferidas 

é “O Sole Mio”. Basta mencionar o nome da música que ela demonstra uma satisfação boa de se 

ver. 

O desejo de aprender a tocar um instrumento vem de longa data. Ana, que já trabalhou em 

creches e em hospitais, recorda, com satisfação, o valor que a música sempre teve para ela. “Tive 

uma filha que nasceu com hidrocefalia. Lembro que eu via o pessoal levando música para os 

doentes, principalmente na pediatria. Era uma coisa fantástica, quando eles saíam, todo mundo 

estava transformado”, lembra. 
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ANEXO G – NOTA ENCONTRO QUILOMBOLA 

 

Encontro de comunidades quilombolas em Diamantina 

Evento discute certificação do Governo Federal, direitos de afrodescendentes e 

instrumentos legais para manutenção das comunidades 

memória 

Nos próximos sábado (2), domingo (3) e segunda (4), a Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo e Patrimônio de Diamantina realiza o 1º Encontro de Cultura das Comunidades 

Afrodescendentes: identidade, território e direitos no distrito de São João da Chapada, em 

Diamantina. 

Segundo a organização, o evento visa informar as comunidades de Quartel do Indaiá, São 

João da Chapada, Mata dos Crioulos e Vargem do Inhaí sobre as possibilidades de certificação do 

Governo Federal para comunidades quilombolas, os direitos dos afrodescendentes além de 

políticas e instrumentos legais para manutenção das comunidades.  

“Esse é o primeiro evento que busca a organização das comunidades quilombolas na 

cidade. Pretendemos dar visibilidade para uma Diamantina que poucos conhecem, que faz parte 

da matriz cultural que abastece a cultura regional e diz respeito à ancestralidade deste povo”, 

comenta a secretária Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, Márcia Betânia 

Estarão presentes instituições de defesa da cultura afrodescendentes, do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária –(INCRA), da coordenadoria de Políticas Pró-Igualdade 

Racial e antropólogos convidados. 

O evento conta com a parceria de associações quilombolas, da Promotoria de Justiça de 

Diamantina, do Governo Municipal, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) além de instituições de desenvolvimento social de Minas Gerais. 
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1º Encontro de Cultura das Comunidades Afrodescendentes: identidade, território e 

direitos 

Data: sábado (2) a segunda (4) de dezembro 

Local: Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck, no distrito de São João da 

Chapada, em Diamantina (MG). 

Contato: (31) 3029-6864 
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ANEXO H – TEXTO SEÇÃO O FESTIVAL 

 

Notas para o Inverno 

Organização do Festival 

Encontrar e experimentar algo entre o material e o simbólico. Buscar novas formas de 

apropriação de espaços, palavras, modos de expressão e visibilidades. Compartilhar o saber que 

vem do estudo e o que vem da tradição. Construir um novo comum, buscando ser espaço e tempo 

de vida construídos com base numa ambiência que propicie a escuta do Outro – essa é a proposta 

da 44ª edição do Festival de Inverno da UFMG.  

Para 2012, um dos Festivais de cultura mais importantes de Minas Gerais se transforma a 

partir de uma metáfora: a Universidade e Diamantina serão as anfitriãs que irão receber seus 

hóspedes e, por isso, devem rearranjar os móveis e a disposição dos objetos no quarto para 

abrigar aqueles que chegam.  

Após 45 anos de história, dentre os quais 12 ininterruptos em Diamantina, o Festival 

propõe construir com os diversos interlocutores uma experiência de colaboração, privilegiando a 

troca de experiências entre diferentes saberes e práticas, de tal modo que a Universidade possa 

abrigar e escutar outros sujeitos e outras formas de conhecimento. 
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ANEXO I – TEXTO SEÇÃO A REVISTA 

 

A Revista 

Redação 

O inverno, substantivo masculino que define a estação que pode ser caracterizada pela 

escassez e pelo frio, dá lugar ao feminino da Invernália, palavra um pouco estranha, mas que 

marca a possibilidade de calor, de partilha e do coletivo 

Assim, surge a Revista Invernália, para acompanhar o novo formato do Festival de 

Inverno da UFMG em sua 44ª edição. Engajada na nova proposta do evento desde a sua 

concepção, a publicação entende o Festival como um processo que não se resume apenas ao 

encontro em Diamantina, mas que se inicia agora e espera-se que continue para outros 

invernos. 

A Revista Invernália busca potencializar a divulgação do novo formato do Festival e a 

mobilização dos participantes reunindo conteúdo relacionado à programação do evento, a grupos 

de produção cultural e coletivos culturais e à comunidade de Diamantina. 

Seja bem-vindo 
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ANEXO J – SEÇÃO COLABORATIVA 

 

“No galho do pau” 

imagens 

Redação 

Nesta seção, pedimos a colaboração de artistas e coletivos para ilustrar livremente uma 

expressão popular de Diamantina e de outras cidades do interior de Minas. “O preço vai para o 

galho do pau”, foi a forma que Maria Alice, artesã da Associação Arte da Terra em Diamantina, 

usou para expressar que o preço de alguma coisa estava muito caro. “O galho fica lá no final, não 

é? Então significa que o preço está muito alto”, explica sem conseguir segurar as risadas. 

A Revista Invernália não contou para os colaboradores qual o significado da expressão. 

Veja como os artistas do Coletivo 308 interpretaram a curiosa frase da artesã diamantinense. 
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