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B E L A S 

P A R A  U M A  C O M U N I C A Ç Ã O  I N O V A D O R A 

R T E S 
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A coletânea ‘As sete Belas Artes para uma comunicação inovadora’ 
reúne sete fascículos correspondendo às sete artes: arquitetura, escultura, 
pintura, música, dança literatura, e cinema. Elas são divididas em três 
partes conforme sua relação: espaço (arquitetura, escultura e pintura), 
tempo (música, dança e literatura) e a união dos dois, concretizada pelo 
cinema.

COLETÂNEA COM 
INSPIRAÇÃO NAS ARTES 
PARA GARANTIR UMA BOA 
COMUNICAÇÃO

Antes de começar sua divulgação, apresentação, 
evento ou aula é preciso fazer duas perguntas básicas: 
“que mensagem quero entregar?” e “para quem?”  
Depois de respondidas estas perguntas, vá fundo e siga 
o seguinte roteiro:

•Nome do evento/curso/aula/atividade
•Data e horário
•Local (endereço ou link para informações)
•Imagem que represente seu evento ou ação
•Formato (palestra, curso, tem interação?)
•Forma de pagamento ou gratuidade
•Palestrantes que mereçam destaque
•Logomarca do evento
•Instituição responsável
•Pré requisitos do público-alvo

Nosso objetivo é fazer com que você entenda o processo 
de uma boa estratégia de divulgação, institucional ou não. 
Lembre-se que há uma equipe de pessoas que  estudou  

comunicação e design. Ao trabalhar com esses profissionais, confie nas 
indicações e orientações que você receber. Mas você não precisa de um 
designer para montar uma aula ou palestra (e nem sempre você terá acesso 
a esse serviço). Por isso, ter uma boa noção de comunicação em diversos 
formatos: congressos, sala de aula (virtual, em especial), redes sociais 
e entrevista, te ajuda na profissão de cientista e, principalmente, na área 
educacional.

As pessoas se interessam por aquilo que traz prazer, é belo e faz parte 
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da vida delas. Uma boa comunicação tem isso! Entender o ciclo de Krebs 
pode ser prazeroso, estudar a história do Brasil pode ser belo e colocar a 
física quântica na cozinha pode ajudar sua vida. 

Esse projeto não se destina exclusivamente à divulgação científica ou a 
cientistas, mas a qualquer pessoa que queira fazer engajamento de público 
usando as artes.

Vale lembrar que cientista não é apenas quem trabalha com ¹STEM ou  ²hard 
science. Cientistas políticos e sociais também precisam saber se comunicar 
bem. A economia (apesar de controversa) faz parte das modalidades do 
prêmio Nobel e precisa estar compreensível para a população.

No Brasil, fica evidente a necessidade de prestação de contas para a 
sociedade, pois nossos projetos de pesquisa são financiados por impostos, 
entretanto, mesmo em países com financiamento privado, a Ciência é feita 
e pensada para a sociedade, afinal, é ela quem vai usar o produto ou serviço 
produzido pela universidade.vida.

A  agência  de  inovação  tecnológica 
e social da Universidade Federal de 
São Paulo, agits, tem como objetivo 
implementar e gerir a política de 
inovação da universidade e, para 
isso, é importante ter uma estratégia 
de comunicação para conversar 
com os possíveis parceiros para 
a concretização da inovação: 
empresas, organizações não-
governamentais, sociedade civil, 
fundações e agências de fomento 
nacionais e internacionais.

Ter um bom material de divulgação, 
saber falar objetivamente e 
apresentar resultados de forma 
agradável fazem parte dessa 
estratégia. A interdisciplinaridade 
traz benefícios não-mensuráveis 
a curto prazo, mas que são 
observáveis em países que investem 
em Arte e Ciência, sendo os mais 

bem ranqueados do ponto de vista de 
acesso à saúde e qualidade de vida. 

O Reino Unido é o pioneiro no 
investimento em projetos que unem 
estas áreas, com ações que vamos 
indicar ao longo desta coletânea.

Arte e Ciência caminharam juntas 
até o início do século 19, tendo se 
afastado intensamente nos últimos 
200 anos. Esperamos encerrar essa 
distância e te inspirar a colocar as 
artes ao lado da Ciência. 

¹STEM: a sigla em inglês para Science, Technology, 
Engineering e Mathematics (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática, em português).

²hard science: ramo da ciência no qual teorias podem 
ser testadas, incluindo Física, Química, Biologia, 
Astronomia, Geologia, Meteorologia. Envolvem 
experimentos com variáveis   controladas para obter 
resultados de experimentos científicos medidos com 
exatidão e representados matematicamente.
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Mente curiosa! Foi o que passou pela minha cabeça durante o primeiro 
encontro com Sylvia. Ela havia  acabado de se integrar à equipe da Pró-
Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal de São 
Paulo para trabalhar com divulgação científica e perguntou se poderia 
fazer uma pergunta. Aliás, esta foi sempre a forma com a qual ela se 
aproximava: “Profe, posso fazer uma pergunta?” E o que eu achava que 
me custaria uma resposta corriqueira se transformava em uma longa 
conversa. Ela sempre encontrava novos caminhos, com aquele olhar curioso 
de quem se deliciava com qualquer informação que ainda era nova para 
ela. Nossos papos foram muitos e sempre pude compartilhar momentos 
muito interessantes sobre a vida acadêmica, a pesquisa científica, o yoga, 
e o melhor, as artes. Todas elas, sem limites. Sempre uma boa viagem. 

Uma vez me ocorreu a pergunta: ora, por que ela não seguiu a vida 
acadêmica e a pesquisa científica? Logo descobri a resposta. Sylvia não 
pode viver mentalmente confinada à infinidade de regras e normas que 
assombram o sistema acadêmico atual. Ela precisa de espaço para voar 
livremente, e assim tem sido. Da divulgação científica nas praças, ruas e 
bares da cidade até entrevistas com pessoas que tenham algo a dizer, e 
de forma interessante, sobre a arte da vida.

Eis que agora me coube fazer a apresentação de sua primeira obra 
escrita e publicada sobre a comunicação através da arte. Que maravilha!  

Como sabemos, a arte - desde 
as paredes de Lascaux aos 
grafites atuais - sempre serviu 
para comunicar o  cotidiano e as 
inquietudes  humanas nas suas mais 
variadas formas. Mas aqui, Sylvia 
lança mão d“As sete Belas Artes 
para  comunicação  inovadora” como 
instrumento eficaz e necessário 
para a divulgação de temas que 
não fazem parte do dia a dia da 
maioria da população, e que por 
isso demandam uma forma bela e 

prazerosa de se manifestar.

“As sete Belas Artes”, tais como 
tratadas nesta coletânea, incluem 
a Arquitetura, a Escultura, a 
Pintura, a Música, a Literatura, a 
Dança e o Cinema. Cada uma delas 
é apresentada através de obras 
marcantes, clássicas ou modernas, 
e que – através de indicações da 
autora – levam o leitor a entender o 
poder mágico e fascinante das artes 
sobre a comunicação humana.  

A P R E S E N T A Ç Ã O
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Esper  Cavalheiro é  Professor  Emérito do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia 
da Escola Paulista de Medicina/Unifesp. Foi Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa por 
duas vezes e Pró-Reitor de Planejamento e Presidente do CNPq. Desenvolveu, no Brasil, 
estudos sobre os mecanismos subjacentes à epilepsia, o que lhe rendeu muitas homenagens 
e prêmios no Brasil e no exterior, tal como a Grã-Cruz do Mérito Científico Nacional.

O mais interessante é que não se trata apenas da comunicação mais 
tradicional, mas ocupa as mídias atuais permitindo ao leitor interessado 
elaborar seu trabalho das mais variadas formas e adaptado aos mais 
diferentes públicos. 

Trata-se, enfim, de uma forma inovadora de tratar as Artes e as Ciências 
e de como elas podem interagir para que se tire o máximo de proveito 
desse conjunto de atividades humanas na transmissão do conhecimento, 
principalmente numa época em que a maioria das descobertas e avanços 
científicos são entendidos como ‘dados da natureza’ (aviso: o cartão de 
crédito não foi inventado pelo banco!!), fazendo-nos esquecer de quanta 
dedicação, quanto trabalho, quantos erros e acertos foram necessários 
para que eles se tornassem quase supra-humanos.

O mais importante, Esper é um ser cultural e científico.

Boa leitura 
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