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Dicas de Comunicaçde Comunicaçãoão

TelevisivaTelevisiva

Dicas de Comunicaçde Comunicaçãoão

TelevisivaTelevisivaTelevisivaTelevisivaTelevisivaTelevisiva



1) A naturalidade pode ser 1) A naturalidade pode ser 1) A naturalidade pode ser 

considerada a melhor regra 

da boa comunicação.

1) A naturalidade pode ser 

considerada a melhor regra 

da boa comunicação.



2) Não confie na memória.

Leve um roteiro como apoio.

2) Não confie na memória.

Leve um roteiro como apoio.



3) Use uma linguagem  e 3) Use uma linguagem  e 3) Use uma linguagem  e 

postura correta.

3) Use uma linguagem  e 

postura correta.



4) Prepare-se para falar.4) Prepare-se para falar.



5) Use  bem os recursos

audiovisuais.

5) Use  bem os recursos

audiovisuais.



6) Fale com emoção.6) Fale com emoção.



PosturaPosturaPostura

Toda postura interna 
molda o corpo e a voz.

Toda postura interna 
molda o corpo e a voz.



A consciência fonoA consciência fono--respiratrespiratóória ria A consciência fonoA consciência fono--respiratrespiratóória ria 

RespiraRespiraRespiraçãoçãoção

A consciência fonoA consciência fono--respiratrespiratóória ria 
produz o poder de colocarproduz o poder de colocar--se se 

junto da prjunto da próópria voz no ambiente, pria voz no ambiente, 
possibilitando boa qualidade possibilitando boa qualidade 

vocalvocal. . 

A consciência fonoA consciência fono--respiratrespiratóória ria 
produz o poder de colocarproduz o poder de colocar--se se 

junto da prjunto da próópria voz no ambiente, pria voz no ambiente, 
possibilitando boa qualidade possibilitando boa qualidade 

vocalvocal. . 



Ter o poder de usar a palavra Ter o poder de usar a palavra ééTer o poder de usar a palavra Ter o poder de usar a palavra éé

DicçDicçDicçãoãoão

Ter o poder de usar a palavra Ter o poder de usar a palavra éé
ter o poder de produzir o efeito ter o poder de produzir o efeito 

desejado para não ter que sofrer desejado para não ter que sofrer 

os efeitos de uma fala distorcida e os efeitos de uma fala distorcida e 
mal articuladamal articulada..

Ter o poder de usar a palavra Ter o poder de usar a palavra éé
ter o poder de produzir o efeito ter o poder de produzir o efeito 

desejado para não ter que sofrer desejado para não ter que sofrer 

os efeitos de uma fala distorcida e os efeitos de uma fala distorcida e 
mal articuladamal articulada..



Expressão harmoniosa de um Expressão harmoniosa de um 

FluFluFluênciaênciaência

Expressão harmoniosa de um 

pensamento organizado e de um 
sentimento adequado.

Expressão harmoniosa de um 

pensamento organizado e de um 
sentimento adequado.



Conhecimentos bConhecimentos básicos ásicos Conhecimentos bConhecimentos básicos ásicos Conhecimentos bConhecimentos básicos ásicos 

de  RTVde  RTV

Conhecimentos bConhecimentos básicos ásicos 

de  RTVde  RTV



Tecnologia de estTecnologia de estTecnologia de estúdioúdioúdio

Equipamentos básicos de produção 

de programas televisivos..
Equipamentos básicos de produção 

de programas televisivos..



CâmerasCâmeras

Tecnologia de estTecnologia de estTecnologia de estúdioúdioúdio

Câmeras

Iluminação

Microfones

Câmeras

Iluminação

Microfones



PRODUÇPRODUÇÃOÃOPRODUÇPRODUÇÃOÃOPRODUÇPRODUÇÃOÃOPRODUÇPRODUÇÃOÃO



A escolha do vestuário para A escolha do vestuário para 

FIGURINOSFIGURINOSFIGURINOS

A escolha do vestuário para 

programas televisivos devem 

seguir padrões técnicos

e estéticos.

A escolha do vestuário para 

programas televisivos devem 

seguir padrões técnicos

e estéticos.



MakeMakeMake---upupup

Maquiagem básica para

apresentação  em vídeo.

Maquiagem básica para

apresentação  em vídeo.


