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Prólogo

Estamos preparados para produzir conteúdos imagéticos à sociedade da nova ecologia dos meios?

O debate é necessário, tanto pela academia como pelo mercado. O cenário oferece algumas transformações não compreendidas. Elas ocorrem naturalmente. Isso nos sugere compreender as ideias de
Neil Postman e Marshall McLuhan ao definirem o conceito de ecologia dos meios como o estudo
dos meios como ambientes. A preocupação de ambos aconteceu em um momento midiaticamente
conturbado, considerando o desenvolvimento da televisão no final dos anos 1960 e a transformação
social a partir disso. Marshall McLuhan, ao escrever o livro Understanding Media, já manifestava a
sua preocupação em reinterpretar a sociedade dos meios ao declarar que os meios interagem entre si.
O rádio transformou a forma das notícias tanto como alterou a imagem no cinema sonoro. A televisão
causou mudanças drásticas na programação da rádio, etc.
As transformações surgem a partir do surgimento de novas possibilidades de mediação, seja
pela tecnologia ou mesmo pelo comportamento humano. Neste sentido, é fundamental reconhecer a
inevitável transformação da ecologia dos meios quando as novas possibilidades surgem tanto no campo da tecnologia como no comportamento humano frente a ela. Thom Gencarelli, integrante do grupo
de formadores do conceito, explica essas mudanças ao exemplificar que “se deixarmos cair uma gota
de tinta, vermelha em um recipiente com água, se dissolve no líquido, colorindo todas as moléculas.
Isso é o mesmo que as transformações ecológicas dos meios”.
Dessas preocupações compartilhadas entre Neil Postman e Marshall McLuhan, surgiram os
estudos sobre ecologia dos meios como ambientes. Segundo o próprio Postman definiu, em 1979, que
a teoria dos meios é o estudo dos ambientes humanos, preocupada por entender como as tecnologias e
técnicas de comunicação controlam forma, quantidade, velocidade, distribuição e direção da informação. Além disso, busca responder sobre como as configurações da informação afetam as percepções,
valores e atitudes dos cidadãos.
Através de um resgate histórico, Thom Gencarelli nos explica de forma simplificada sobre as
intenções de Neil Postman ao promover desenvolvimento do conceito de ecologia dos meios através
da criação do Programa de Doutorado em Media Ecology, na Universidade de Nova Iorque, especialmente nos primeiros oito anos de funcionamento – entre 1971 e 1979. Gencarelli, que foi aluno
de doutoramento neste período, e orientando de Postman, quem definia ecologia dos meios como um
estudo dos ambientes: sua estrutura, conteúdo e impacto sobre a sociedade.
Para buscar respostas a essa problemática, organizamos durante todo o mês de outubro o 1º
Congresso Internacional Media Ecology & Imagetic Studies – Desafios para a Narrativa Imagética.
O evento acadêmico reuniu importantes nomes da academia para debater a temática do audiovisual
8

frente às realidades midiáticas contemporâneas. O congresso possuiu um diferencial importante: foi
realizado totalmente na modalidade virtual e está disponível na página www.meistudies.org para
acesso grátis, inclusive às videoconferências. A iniciativa foi justificada pela realidade tecnológica
vivida pela sociedade atual. Isso permitiu a proximidade e a interação entre autores e público para as
videoconferências, além das apresentações de congresso. A virtualidade também ampliou o alcance
dos trabalhos apresentados. Algumas das respostas de investigação sobre a temática estão neste livro,
que reúne artigos selecionados para o evento, tendo como responsáveis pela avaliação os organizadores da obra. Desejamos uma excelente leitura, e que esse conteúdo, compartilhado gratuitamente em
formato digital, possa colaborar com o caminhar das suas investigações.

Denis Renó
Diretor científico
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As Estratégias Editoriais na Construção
da Narrativa do Telejornal: um Estudo do
Jornal da Cultura
Valquíria Aparecida Passos Kneipp1
Luciana Salviano Marques da Silva2

Esta pesquisa versa sobre o telejornalismo e tem como recorte o Jornal da Cultura – segunda edi-

ção, da emisora TV Cultura de São Paulo, no período de 24 até 29 de setembro de 2018, perfazendo
uma semana de análise. O foco recai sobre a apropriação por parte do referido telejornal de duas
estratégias editoriais, que o fazem ter um diferencial em relação ao demais. A primeira estratégia é a
incorporação de dois comentaristas ao vivo na bancada do telejornal diariamente – que resgata para
a reflexão a teoria dos gêneros jornalísticos, e a segunda implementa a participação do telespectador,
por meio de mensagens via Twitter. Além disso observou-se também a necessidade de investigar as
redes sociais digitais do referido telejornal para observar e analisar também a participação do telespectador nestes espaços.
O objetivo foi identificar e analisar a utilização do comentário de especialistas e também da
participação do telespectador, no Jornal da Cultura – segunda edição, como estratégias editoriais
para dar maior credibilidade e promover a aproximação com o espectador, por meio de redes sociais
digitais.
A discusão conceitual e teórica tem como ponto de partida uma trajetória da teoria dos gêneros jornalísticos desenvolvida no Brasil, através de autores como Marques de Melo (1985) e (2010),
Chaparro (2008), Machado (2009), Rezende (2000) e Pessoa Temer (2002). Continua com a proposta
de cultura da participação, inicialmente com Jenkins (2009) e Shirky (2011). O problema de pesquisa girou em torno de como e por que o Jornal da Cultura – segunda edição adotou estas estratégias
editoriais.
O instrumental metodológico contou com pesquisa bibliográfica, recorte, observação e análise
do material coletado como amostra, e entrevista com a equipe do telejornal, que nesta segunda fase

1

Jornalista graduada pela Unesp de Bauru, com mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela Eca/USP
Professora de graduação e pós-graduação na UFRN e coordenadora do PPgEM.
E-mail: valquiriakneipp@yahoo.com.br

2

Jornalista graduada pela UFRN.
Mestranda do PPgEM/UFRN.
E-mail: luciana.salvianoms@gmail.com.

10

de pesquisa respondeu um questionário, por e-mail. Caracterizando, desta forma como um estudo de
caso, de acordo com Yin (2010) porque investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e
em seu contexto de vida real.
O Comentário como um dos Gêneros Jornalísticos no Telejornalismo

O comentário compõe o leque de opções apresentadas por vários pesquisadores ao longo dos
tempos, como gêneros jornalísticos. Inicialmente aplicados apenas à imprensa, mas depois com tempo pode-se observar maior amplitude para a sua aplicação em outras mídias, como o rádio, a televisão
e a internet.
O primeiro paradigma que se tem noticia é o anglo-saxônico, que delimita dois lados, com informação versus opinião. Como registro desta proposta inicial está a pesquisa de Samuel Buckley no
jornal Daily Courant. No julgamento de Kenneth Olson “ele é o ‘primeiro jornalista inglês a mostrar
uma preocupação real com os fatos’, optando por ‘imprimir notícias como notícias, sem comentários,
para se manter longe da polêmica’” (Olson como citado em Marques de Melo, 1985, p. 15).
Nos anos de 1970 surge mais um elemento – a interpretação, “a trilogia informativa-opinativa-interpretativa ganhou legitimidade no mundo acadêmico (...) figurando como disciplinas autônomas ou sequenciadas nas grades curriculares dos cursos de jornalismo de todo o país” (Marques de
Melo, 2010a, p. 26). Nos anos de 1980, ao estudar os gêneros jornalísticos, o autor deparou-se com
um panorama diferente, “caracterizado pela hegemonia dos gêneros informativo e opinativo” (2010a,
p. 26).
Com base na caracterização de Luiz Beltrão, que apresenta três categorias de classificação:
Jornalismo Informativo (com notícia, reportagem, história de interesse humano e informação pela
imagem); Jornalismo Interpretativo (com reportagem em profundidade); e Jornalismo Opinativo
(com editorial, artigo, crônica, opinião ilustrada e opinião do leitor), Marques de Melo (1985) observa
que o autor separa os gêneros jornalísticos de acordo com a função que exercem junto ao leitores, de
informar, explicar ou orientar. Com base na análise dos jornais nos anos de 1980, Marques de Melo
identificou duas vertentes: a reprodução do real e a leitura do real.
Reproduzir o real significa descrevê-lo jornalisticamente a partir de dois parâmetros: o atual
e o novo. Ler o real significa identificar o valor do atual e do novo na conjuntura que nutre e
transforma os processos jornalísticos (...) O jornalismo articula-se portanto em função de dois
núcleos de interesse: a informação (saber o que se passa) e a opinião (saber o que se pensa
sobre o que se passa) (...) (Marques de Melo, 1985, pp. 47 - 48).
Marques de Melo (1985) usou dois critérios em sua pesquisa, primeiro ele agrupou “(...) os
gêneros em categorias que correspondem à intencionalidade determinante dos relatos através de que
se configuraram” (Marques de Melo, 1985, p. 47). Depois para a classificação dos gêneros jornalísticos observou “(...) a articulação que existe do ponto de vista processual entre os acontecimentos
(real), sua expressão jornalística (relato) e a apreensão pela coletividade (leitura)” (Marques de Melo,
1985, p. 48). Para ele, os gêneros correspondentes à informação não teriam nenhum controle sobre os
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fatos, os acontecimentos, cabendo apenas acompanhar a evolução deles. Já nos gêneros opinativos,
pode haver uma participação mais ativa da empresa jornalística, pois ela é a responsável por escolher
quem vai emitir a opinião e, em alguns formatos, vai influenciar na angulagem (perspectiva temporal
ou espacial que dá sentido à opinião). Marques de Melo (1985) dividiu o relato jornalístico em jornalismo informativo (reprodução do real) e jornalismo opinativo (leitura do real). Como reprodução
do real (informativo) estão Nota, Notícia, Reportagem e Entrevista, e como leitura do real (opinativo)
Editorial, Comentário, Artigo, Resenha, Coluna, Crônica e Caricatura. O autor excluiu dessa classificação o jornalismo interpretativo e o jornalismo diversional “(...) por não encontrarem ancoragem na
práxis jornalística observada no país” (Marques de Melo, 1985, p. 48).
Com o passar do tempo novas revisões foram apresentadas a essa classificação. O próprio
Marques de Melo (2010a), nos anos de 1990 considerou que as mudanças ocorridas no Brasil no
século XX, principalmente com o reingresso do Brasil na democracia, garantiram a liberdade de imprensa no país.
Assim sendo, o jornalismo opinativo coexistiu com o jornalismo informativo, competitivamente, durante todo o século XX. Na passagem para o século XXI, aparecem outros gêneros:
interpretativo, diversional e utilitário, disputando espaço com os gêneros precedentes (Marques de Melo, 2010a, p. 25).
Um conjunto de análises realizadas nos anos de 1990 levou Marques de Melo a verificar que
“o jornalismo brasileiro permanece polarizado entre os gêneros informativo e opinativo” (2010a, p.
29). Porém, ele identificou o surgimento de outros gêneros: “Seja de forma episódica, com o gênero
diversional ou de entretenimento. Seja de modo intermitente, como o gênero interpretativo ou explicativo. Seja ainda em ritmo crescente, como o gênero utilitário ou de serviço” (idem). A nova proposta de gêneros jornalísticos é apresentada no quadro 1 abaixo organizado por Maia e Kneipp (2012):
Quadro 1
Revisão na classificação de gêneros jornalísticos por José Marques de Melo
Informativo

Opinativo
Editorial

Interpretativo

Utilitário

Diversional

Comentário
Nota

Artigo

Dossiê

Indicador

História de interesse humano

Notícia

Resenha

Perfil

Cotação

História colorida

Reportagem

Coluna

Enquete

Roteiro

Entrevista

Crônica

Cronologia

Serviço

Caricatura
Carta
Fonte: Costa, 2010, p. 55, 64, 65, 68 e 72.
Chaparro (2008) critica a divisão do jornalismo em Informação e Opinião, como proposto
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por Marques de Melo na década de 80. Segundo Chaparro (2008), trata-se de um equívoco criado
pelos teóricos a partir da experiência de Buckley no Daily Courant. “Trata-se de um falso paradigma,
porque o jornalismo não se divide, mas constrói-se com informações e opiniões. Além de falso, está
enrugado pela velhice” (Chaparro, 2008, p. 146). Para ele, é preciso perceber uma complementaridade entre os dois gêneros:
A leitura dos textos de Reportagens, Notícias, Entrevistas, Artigos e Colunas evidenciou que
o Relato Jornalístico consistente acolhe cada vez mais a elucidação opinativa, e que o Comentário da atualidade exige cada vez mais a sustentação de informações qualificadas. A matriz
“Opinião x Informação” perdeu, portanto, eficácia como critério categorizador de gêneros
jornalísticos (Chaparro, 2008, p. 136).
O autor lembra que até a Notícia dita objetiva, construída com informação “pura”, “resulta
de seleções e exclusões deliberadas, controladas pela competência opinativa do jornalista” (CHAPARRO, 2008, p. 162). Ele esclarece que os textos opinativos, para terem eficácia, precisam estar
alicerçados em informações confiáveis. O autor considera “claramente inadequado usar o conceito de
Artigo como equivalente ao de Opinião” (Chaparro, 2008, p. 162). O autor explica a diferença entre
os dois termos.
Opinião é ajuizamento, atribuição de valor a alguma coisa, ponto de vista, pressuposto, modo
de ver, de pensar, de deliberar. Já o termo “Artigo”, no plano da linguagem, identifica um tipo
de texto organizado em esquemas argumentativos, adequados para a estruturação de comentários. Ou seja: Artigo está na dimensão da forma; Opinião, na dimensão do conteúdo. E o
mesmo raciocínio se pode aplicar ao paralelismo entre a Informação (conteúdo) e os diversos
tipos de texto do Relato Jornalístico, organizados em esquemas narrativos (forma) (Chaparro,
2008, pp. 162-3).
Chaparro (2008) propõe que se leve em conta a forma como o texto se estrutura, que podem
ser divididos em Relato (narração) e Comentário (argumentação).
Para elaborar uma proposta classificatória para os gêneros jornalísticos nos meios impressos
de Brasil e Portugal, Chaparro baseia-se no trabalho de Teun Van Dijk (1983), afirmando que “o
discurso jornalístico tem duas grandes classes de textos: a classe dos esquemas narrativos, eficazes
para o Relato da atualidade; e a classe dos esquemas argumentativos, eficazes para o Comentário da
atualidade” (Chaparro, 2008, p. 177).
Chaparro (2008) propõe a existência de dois gêneros: o Relato e o Comentário. Dentre deles,
existem quatro espécies. No Relato, são as espécies Narrativas e as Práticas. No Comentário, são as
espécies Argumentativas e Gráfico-Artísticas. Abaixo, no quadro 2 segue a proposta classificatória de
Manuel Carlos Chaparro, organizado por Maia e Kneipp (2012):
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Quadro 2
Proposta de classificação dos gêneros jornalísticos segundo Chaparro
Gênero Comentário
Espécies
Espécies GráficoArgumentativas
Artísticas

Gênero Relato
Espécies Narrativas

Espécies Práticas
Roteiros

Notícia
Artigo

Caricatura

Carta

Charge

Coluna

Indicadores econômicos

Reportagem
Entrevista
Coluna

Agendamentos
Prev. do tempo
Consultas
Orientações úteis

CRÔNICA: classe de texto livre de classificações
Fonte: Chaparro, 2008, p. 178.

Diante desta reflexão sobre os gêneros jornalísticos, e antes de realizar o estudo sobre o Comentário no Jornal da Cultura é importante entender as especificidades das classificações de gêneros
nos telejornais.
Machado (2009), ao tratar dos telejornais no amplo estudo sobre a televisão, divide-os em
duas categorias bem amplas: o telejornal polifônico e o opinativo (centralizado). A diferenciação é
feita através da hierarquia existente entre as diferentes vozes veiculadas no telejornal.
Se o âncora tem poderes de decidir sobre as vozes que entram e saem, portanto de delegar
voz aos outros, se ele permanece a fonte principal de organização dos enunciados, estamos
diante de um telejornal de modelo centralizado e opinativo. Caso o contrário, ou seja, quando
o apresentador aparece como uma voz que expressa a opinião mais esparsa ou mais difusa de
um corpo de redatores, quando o staff parece ter o mesmo peso e a mesma importância que
ele na condução do relato, então estamos diante do telejornal de modelo polifônico (Machado,
2009, p. 109).
Rezende (2000) classifica os gêneros jornalísticos baseado no modelo de Marques de Melo
(1985). Mas, o autor ressalta que “a literatura sobre o assunto alerta que não se pode fixar limites rigorosos entre os gêneros jornalísticos” (2000, p. 156). A partir do estudo de três modelos de telejornais
existentes na TV brasileira nos anos de 1990, o autor constata que apenas dois gêneros estão presentes
nos telejornais: o informativo e o opinativo, sendo que ambos também ser caracterizados como como
Utilitário e de Serviço, conforme quadro 3 abaixo organizado pela autora:
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Quadro 3
Proposta de Rezende para os géneros jornalísticos no telejornal
Informativo
Nota simples e coberta
Notícia
Reportagem
Boletim
Sonoras
Pé

Opinativo
Editorial
Comentario
Crônica

Utilitário
e
de
Serviço

Fonte: Rezende, 2000, p. 157-159

Outra classificação foi realizada por Pessoa Temer (2002, p. 115), por tipos, onde o material
jornalístico é analisado com base em três critérios: a) notícia, “em que predomina a informação, o fato
jornalístico de interesse imediato e grande impacto social”; b) serviço, “em que predomina o caráter
orientador ou indicador, voltado principalmente para a formação de comportamentos”; e c) interesse
humano, que engloba o que Marques de Melo chama de história de interesse humano e a história colorida. “São matérias aparentemente irrelevantes no contexto social geral, mas que ganham espaço a
partir da curiosidade dos temas e/ou num possível impacto emocional no telespectador”.
A partir desta reflexão sobre a trajetória dos gêneros jornalísticos observou-se que o comentário está desde o início das classificações até os mais recentes estudos no campo da opinião. Desta
forma, pode-se levantar a hipótese de que o comentário no Jornal da Cultura representa a linha editorial defendida pela emissora.
A Participação do Telespectador no Telejornal

Este estudo não teve como objetivo analisar o discurso utilizado por meio desta estratégia
editorial, este poderá ser tema de pesquisas futuras. Neste primeiro momento objetivou-se identificar
e analisar a utilização de forma efetiva do comentário e também da participação do telespectador no
telejornal.
A participação do telespectador é anunciada no início de todas edições analisadas com a apresentadora convocando. “Participe do jornal da Cultura, com perguntas e comentários através do nosso
twitter através da hashtag #JornaldaCultura”. A mesma convocação é repetida, algumas vezes, ao
longo de cada bloco do telejornal. A partir desta convocação o telespectador tem a opção de enviar a
sua mensagem para telejornal, mesmo sabendo que a proposta de participação, passa necesariamente
por uma seleção, que filtra os conteúdos mais adequados e que tem ligação com o conteúdo que está
sendo exibido e comentado no telejornal.
A cultura participativa proposta por Jenkins (2009) tinha como pano de fundo o entretenimento, com base no engajamento dos fãs, “cultura em que fãs e outro consumidores são convidados a
participar ativamente da criação e da circulação dos novos conteúdos” (Jenkins, 2009, p. 378). Hoje
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em dia, pode-se observar que esse engajamento está presente em outras áreas da comunicação, como
o telejornalismo abordado nesta pesquisa. Para Jenkins (2009) a cultura da convergência possibilita
novas formas de participação e colaboração. “Para Levy, o poder de participar de comunidades de
conhecimento coexiste com o poder que o Estado-nação exerce sobre os cidadãos e o poder que as
corporações, dentro do capitalismo, exrcem sobre trabalhadores e consumidores” (Jenkins, 2009, p.
328). Ainda parafraseando Levy em seu momento mais utópico, Jenkins (2009) admite a participação
como um poder, “esse poder emergente de participar como um vigoroso corretivo às tradicionais
fontes de poder, embora elas procurem usá-lo para seu próprios fins” (Jenkins, 2009, p. 328). No caso
desta pesquisa, a participação apresenta-se na perspectiva de poder, mas o que se pode observar é
que trata-se de uma oportunidade, que pode ser totalmente mediada e selecionada pela própria mídia,
devido a impossibilidade do todos participarem simultaneamente.
Para Shirky (2011) a cultura da participação reconfigura a relação entre indivíduo e mídia. Os
telespectadores agora têm um papel mais ativo, opinando, colaborando e, dessa forma, interferindo
no conteúdo oferecido pelo telejornal de comunicação, no caso desta pesquisa. O autor sugere que,
no contexto contemporâneo, parece predominar o desejo de fazer contato com o outro, através das
redes sociais digitais:
O uso de uma tecnologia social é muito pouco determinado pelo próprio instrumento; quando
usamos a rede, a maior vantagem que temos é acessar uns aos outros. Queremos estar conectados uns aos outros, um desejo que a televisão, enquanto substituto social, elimina, mas que
o uso da mídia social, na verdade, ativa Shirky (2011, p. 18).
Ao longo dos anos e com o avanço da tecnologia, a cada dia, cresce a participação do público
nas produções midiáticas. Para Jenkins “os consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídias dispersos” (2009, p. 30). Neste novo cenário
contemporâneo, a participação como produtor de conteúdo nos meios de comunicação não está mais
restrita aos profissionais da mídia.
As pessoas têm hoje uma nova liberdade para agir de forma organizada e em público. Em termos de satisfação pessoal, esse bem é bastante descomplicado – mesmo os usos banais de nossa capacidade criativa (publicar vídeos de gatinhos com novelos de lã no YouTube ou escrever
veborragias num blog) são mais criativos e generosos que assistir TV (Shirky, 2011, p. 153).
A internet possibilitou a desterritorialização, aproximando pessoas distantes geograficamente,
e possibilitando no caso observado nesta pesquisa, a participação de pessoas no telejornal independente da localização geográfica que ela esteja.
A produção social pode agora ser muito mais efetiva do que já foi, tanto em termos absolutos
quanto em relação à produção formalmente gerenciada, porque o alcance e a vida útil do esforço compartilhado saíram do âmbito doméstico para a escala global (Shirky, 2011, p. 145).
O movimento propiciado pela WEB 2.0 fomentou na cultura participativa o engajamento
de pessoas distantes geograficamente, criando laços inimagináveis. Para Shirky (2011) isso se deve
porque as motivações sociais induzem mais a participação do que as motivações pessoais sozinhas.
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A Função Didática do Telejornal e a Participação do Telespectador

O Jornal da Cultura – segunda edição foi escolhido para este estudo por se mostrar em busca
de uma melhor articulação em termos de uma didática aos telespectadores, por meio dos comentaristas que tem a função de explicar as notícias, e também se mostrar aberto a participação do público,
por meio de redes sociais digitais como o Twitter (Twitter: https://twitter.com/jornal_cultura) e o
Facebook (Facebook: https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/). Tratam-se de estratégias editoriais, que fizeram o telejornal implementar duas posibilidades narrativas pouco exploradas pelos
concorrentes – o comentário e a participação do telespectador.
O instrumental metodológico contou com pesquisa bibliográfica, com a observação e análise
do telejornal no período de 24 a 29 de setembro de 2018, por meio de seus conteúdos e dos tempos
em que cada gênero jornalístico se faz presente em cada edição, para tentar compreender a estratégia
narrativa adotada pelo mesmo. A entrevista (via e-mail), com o coordenado geral e editor-chefe de
jornalismo da emissora, Ricardo Taira, contribuiu no proceso de análise das respectivas estratégias
narrativas e dos seus desdobramentos. Desta forma foi possível caracterizar esta pesquisa como um
estudo de caso, por tratar de fenómeno do telejornalismo contemporâneo (Yin, 2010).
Na primeira etapa da pesquisa, que resultou em um artigo apresentado no Alaic 2018, na cidade San Jose , na Costa Rica, havia no site do Jornal da Cultura3 uma relação com os 14 comentaristas
e as suas respectivas áreas de conhecimento, a saber: Leandro Karnal (filosofo), Roberto Delmanto,
Marco Antonio Vil (historiadora), Luiz Felipe Pondé (filosofo), Airton Soares (advogado), Luiz Flávio Gomes, Mario Sergio Cortella, Arlene Clemesha, Eduardo Muylaert (advogado), Flávia Piovesan,
Paulo Saldiva, Ethevaldo Siqueira, Ricardo Sennes (analista político e económico) e José Álvaro
Moisés (cientista político). Naquele primeiro momento da pesquisa, os comentaristas se revesavam
na participação ao vivo na bancada do telejornal, sendo dois a cada noite. Para a pesquisa atual não
está mais disponível no site do telejornal a galeria dos comentaristas. Por meio do um novo recorte
analisado por esta pesquisa, foi possível observar que, outros comentaristas foram incorporados ao
grupo eventualmente ou esporadicamente. O telejornal destaca a importancia de especialistas para
comentar os fatos do Brasil e do mundo. De acordo com o coordenador geral e editor-chefe de jornalismo da TV Cultura, Ricardo Taira4 (2018), “a bancada do Jornal da Cultura é democrática e reúne
especialistas nas mais diversas áreas do saber”. Sobre o proceso de seleção dos comentaristas ele
esclarece que, “houve um longo período de conversas com esses profissionais e convidamos os que
possuíam melhores condições de nos atender no horario noturno” (TAIRA, 2018). Já sobre as áreas de
conhecimento dos comentaristas, o editor chefe esclarece que, “formamos um time de comentaristas
economistas, filósofos, cientistas políticos, jornalistas, advogados, juristas, historiadores, etc.” (Taira,
2018).
Nas cinco edições selecionadas para esta pesquisa, conforme quadro 4 abaixo, observou-se
que se tomarmos o conteúdo do Jornal da Cultura segunda edição, e dividirmos entre informativo e
3

Recuperado de http://tvcultura.com.br/programas/jornaldacultura/

4

Foi realizada um entrevista por e-mail com o profissional.
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opinativo, o comentário, como parte do gênero opinativo, mesmo levando em consideração, a pesquisa de Rezende (2000), onde ambos são utilitários e também prestam um serviço ao telespectador, em
quase todos os dias da amostra recortada o mesmo apresentou uma variação entre 41,78% e 51,8%
do tempo do telejornal.
Quadro 4
Comentarista - Comentário
Data

24/09/2018

25/09/2018

26/09/2018

Comentarista
Thaís Herédia –
Jornalista de economía;
Dimas Ramalho
Carlos Manhanelli*
Mário Sérgio Cortella –
Filósofo;
Jaime Pinsky –
Historiador
Ricardo Sennes –
Economista e Cientista
Político

Tempo

%

teletejornal

Tempo do
comentário

%
Comentário

informação

48’03”

22’10”

46,01%

53,99%

51’21”

24’04”

46,94%

53,06%

50’19”

26’

51,8%

48,2%

23’08”

45,69%

54,31%

51’45”

25’15”

48,88%

51,12%

1 hora

25’07”

41,78%

58,22%

Marcelo Tas – Jornalista
e Apresentador
Luiz Felipe Pondé –
Filósofo;
27/09/2018

28/09/2018

José Vicente – Reitor da
Faculdade Zumbi dos
Palmares
Vladimir Safatle –
Filósofo;

Eduardo Muylaert –
Advogado
Gustavo Venturi –
Professor de Sociologia;
29/09/2018
Fernando Shüler –
Cientista Político

50’51”

Elaborado pelas autoras com base na análise e observação dos telejornais

A participação do comentarista, ao vivo, na bancada do Jornal da Cultura - segunda edição
configurou-se como uma estratégia editorial e também uma busca de inovar no telejornalismo, visto
que poucos telejornais se arriscam nesta empreitada, e quando lançam maõ desta possibilidade na
maioria das vezes são comentários pré-gravados apenas para ilustrar a edição. No Jornal da Cultura,
os comentaristas permanecem ao vivo, na bancada, junto com a apresentadora e interagem toda vez
que são convocado, e algumas vezes voluntariamente sem haver a convocação da apresentadora. “A
âncora escolhe para quem quer dar a palavra primeiro lugar. A qualquer momento um comentarista
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pode contestar o outro” (Taira, 2018). De acordo com o editor chefe, os comentaristas não recebem
nenhum tipo de orientação com antecedência, no período da tarde (que antecede o telejornal) eles tem
acesso ao “espelho” do telejornal, com os temas que serão abordados. “O conteúdo das reportagens
ele fica sabendo na hora. Preferimos dessa forma para causar um impacto. Eles passam a ter a mesma
sensação do telespectador ao receber a informação pela primeira vez” (Taira, 2018)
A participação do telespectador no Jornal da Cultura – segunda edição acontece de forma espontânea, e em duas posibilidades, na primeira que é fixa, sempre no último bloco do telejornal, com
a apresentadora mostrando em um telão o conteúdo e fazendo a leitura dos conteúdos que cada um
dos telespectadores enviou, com a devida identificação do nome de cada um deles. Depois da leitura,
a apresentadora convoca os comentaristas a falarem sobre os asuntos enviados pelos telespectadores,
num exercício dialógico inovador.
A segunda pode acontecer em qualquer momento do telejornal, com a exibição de GC5 no
campo inferior da tela, sendo que nesta possibilidade foi observada uma espécie de adequação editorial com o assunto que está sendo exibido.
Acredita-se na possibilidade da existência de um processo de seleção, mesmo que mediada
e controlada, da participação do telespectador, por parte da equipe de produção do telejornal. “Selecionamos informações que questionem as opiniões na bancada para ampliar o debate” (Taira, 2018).
Para esta análise recortou-se os tweets enviados pelos telespectadores e exibidos em cada edição do período estudado, e que foram mostrados no último bloco do telejornal, sempre em grupo de
três. Na edição do dia 24 de setembro os três comentários mostrados trataram de temas relacionados
com política. No primeiro o telespectador faz uma crítica irônica com os governos do Brasil e dos
Estados Unidos, “o governo Trump parece com o governo Temer. Para fazer parte do governo precisa
ter algum problema com a justiça”6. No segundo, o telespectador dá a sua opinião sobre o atentado
sofrido por candidato a presidencia da República. “O fato da policía concluir que Adelio Bispo agiu
sozinho por sua conta e risco enfraquece de alguma forma Jair Bolsonaro que vinha explorando o
acontecimento tentando pasar para a opinião pública uma imagen de que teria sido vítima de perseguição política”7. E no terceiro, uma telespectadora se mostrou descrente no governo atual, “Não
acredito que a reforma da previdência aconteça na gestão Temer”8. Já os comentaristas mencionaram
apenas dois dos tweets. A comentarista Thaís Herédia se refere a reforma da previdência com “uma
leve chance uma pequena chance de acontecer”9. Já o comentarista Dimas Ramalho aponta a gravidade do atentado, e que ninguém a favor ou contra deve tirar vantagem do fato e afirma que, “a saída
é confiar nas instituições”10. Observou-se que o único tweet que não foi comentado tratava-se de uma
crítica irônica aos governos Trump e Temer, e talvez por este motivo não foi objeto da análise dos co-

5

Gerador de caracteres.

6

https://www.youtube.com/watch?v=ZexnHkXRz-E

7

https://www.youtube.com/watch?v=ZexnHkXRz-E

8

https://www.youtube.com/watch?v=ZexnHkXRz-E

9

https://www.youtube.com/watch?v=ZexnHkXRz-E

10

https://www.youtube.com/watch?v=ZexnHkXRz-E
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mentaristas. Nesta edição observou-se também que além dos comentaristas na bancada do telejornal,
nos três primeiros blocos, um link com a participação do cientista político Carlos Manhanelli também
foi incluído, com os comentários e as explicações do mesmo, ao longo de quase toda a edição do telejornal, reforçando assim a função explicativa e didática do mesmo.
Na edição do dia 25 uma telespectadora faz alusão a matéria mostrada no telejornal sobre a
utilização da tecnologia no celular com ferramentas específicas “Os nossos olhos passaram a viver
dentro da telinha e menos no espaço físico que nos envolve. “Os ipês cheios de beleza passam desapercebidos. Lamentável!”11. Outro telespectador questiona sobre a ideologia partidária, “ainda tem
partido realmente ideológico e com vistas ao bem estar da população no Brasil?”12. Um terceiro telespectador levanta questionamento sobre as pesquisas eleitorais. “Se o Ibope e outras instituições que
fazem pesquisa nacionais, estaduais, com em torno de 1.500 a 2.000 eleitores, como que apresentam
pesquisas para intenção de voto para presidente com cerca de 2.000 eleitores”
Nesta edição dos três tweets apenas dois foram comentados. O primeiro, onde o comentaristas
Jaime Pinsky reafirma a beleza dos ipês da cidade de São Paulo, mas em relação a tecnologia declara
que, “dá para olhar a telinha e possível ver os ipês, é possível fazer tudo”13. O segundo sobre a ideologia partidária no Brasil, o filósofo Mário Sérgio Cortella concorda que o partido ideológico perdeu
um pouco, “os partidos ideológicos, no sentido mais concentrado da expressão são aqueles que estão
hoje no espectro mais conservador ou reacionário. Aqueles partidos que tradicionalmente tinham uma
postura um pouco mais progressista digamos se desidrataram um pouco”14. Já o historiador Jaime
Pinsky, propõe a possibilidade do voto distrital, “se de fato você tiver o voto distrital, dentro de um
espaço menor, diferentes correntes disserem quais são as soluções que elas vão encontrar para questões locais ou da região, as ideologias vão ficar muito mais nítidas”15. O tweet que questionava as pesquisas eleitorais ficou sem o comentário. Ainda nesta edição foram observados outros três Tweets dos
telespectadores que foram mostrados em gerador de caracteres durante cada um dos três primeiros
blocos. O primeiro um telespectador escreve: “espero que as mulheres consigam dar um melhor rumo
para o país”, e uma outra telespectadora também destaca, “as mulheres não são mais ‘invisíveis’, mas
há longo caminho a percorrer ainda”. Ambas fazem menção a reportagem exibida sobre o voto das
mulheres indecisas, que mostrou o critério de escolha do público feminino. Outro tweet a telespectadora é taxativa: “Temer acredita mesmo no que diz? Hilário! Em uma menção a nota coberta sobre
a participação do presidente Temer, na Assembleia Geral da ONU, onde o mesmo disse que o Brasil
venceu a maior recessão da história.
Na edição do dia 26 de setembro três Tweets foram mostrados, o primeiro era sobre a materia
que foi mostrada sobre o carro que voa que está sendo desenvuelto no Brasil, pelo Ita,“Até o governo

11

https://www.youtube.com/watch?v=eA0cCC2ee7c

12

https://www.youtube.com/watch?v=eA0cCC2ee7c

13

https://www.youtube.com/watch?v=eA0cCC2ee7c

14

https://www.youtube.com/watch?v=eA0cCC2ee7c
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https://www.youtube.com/watch?v=eA0cCC2ee7c
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criar leis, normas para os veículos que voam, mais 100 anos”16. Este Tweet não foi comentado pela
bancada. O segundo Tweet uma telespectadora questiona: “Vocês acham que a ausência nos debates
favorecem o Bolsonaro?”17. Para o comentarista Marcelo Tas “a ausência do Bolsonaro, eu creio
que ajuda muito ele. Quando ele aparece, a gente vê que ele não tem proposta pro Brasil”18. E o comentarista Ricardo Sennes corrobora com seu comentário: “essa questão da facada, que tirou ele da
campanha né. É obviamente lamentável este ato de violência, mas de maneira paradoxal ele acabou se
beneficiando. Ele arrumou uma forma de se ausentar nos debates, que é onde ele ia ter que apresentar
propostas, e ele não tem absolutamente nenhuma proposta”19. Um terceiro Tweet foi exibido, onde
um telespectador questiona os comentaristas:“Tas e Sennes, o que na visão de vocês impede a adoção
do voto facultativo no país?”20. Apenas o comentaristas Marcelo Tas respondeu ao questionamento.
“Eu creio que são os próprios políticos. Eu sou totalmente favorável ao voto facultativo. isso para
mim ter a ver com curral eleitoral. A obrigação de votar no Brasil tem a ver com a nossa origen de ser
obrigados a vota”21.
Ao longo desta edição também foram exibidos em GC outros cinco Tweets. No primeiro o
telespectador comenta a materia sobre os mais de três milhoes de brasileiros que ficaram sem título
porque não fizeram o cadastramento das digitais, “votar deveria ser um direito e não um dever. Esses
que não se cadastraram é porque ou realmente perderam o prazo, ou não querem votar, mas as consequencias estão aí.”22. No segundo o telespectador questiona os comentaristas sobre os índices de
rejeição da candidata a presidência da República Marina. “Tas e Sennes como a Marina que é ficha
limpa pode ter mais rejeição do que candidatos INVESTIGADOS, com membros de partidos condenados e presos???????????????”23. O Tweet não foi respondido ao longo da edição do telejornal,
mas é possível identificar, que este questionamento está relacionado editorialmente com uma nota
coberta apresentada ao longo do telejornal, onde uma pesquisa realizada pelo IBOPE aponta os cinco primeiros candidatos, em termos de rejeição, e que a candidata Marina aparece com em terceiro
lugar, com 27%. No terceiro Tweet exibido trata-se de um elogio ao telejornal, com o seguinte texto
do telespectador: “É sempre mto bom ver analises diferentes das eleições, longe dos extremismos”24.
Outros dois Tweets se referem a matéria exibida sobre o estado de saúde do cartunista Ziraldo, que
sofreu um AVC hemorrágico.(“Força Ziraldo #MeninoMaluquinho”25 e “Oremos pela saúde do Zi-

16

https://www.youtube.com/watch?v=64JxjacNaEk

17

https://www.youtube.com/watch?v=64JxjacNaEk
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https://www.youtube.com/watch?v=64JxjacNaEk
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https://www.youtube.com/watch?v=64JxjacNaEk
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https://www.youtube.com/watch?v=64JxjacNaEk
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https://www.youtube.com/watch?v=64JxjacNaEk
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https://www.youtube.com/watch?v=64JxjacNaEk
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https://www.youtube.com/watch?v=64JxjacNaEk

24

https://www.youtube.com/watch?v=64JxjacNaEk
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https://www.youtube.com/watch?v=64JxjacNaEk
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raldo…???????????”26)
No dia 27, outros três tweets foram exibidos, o primeiro mencionava o conteúdo de uma
reportagem sobre as novas modalidades de moedas virtuais disponíveis no mercado, “criptomoeda
ainda é uma incógnita. Para alguém ganhar, alguém perde”27. O comentarista José Vicente concordou
com a telespectadora, “alguns podem ganhar e muitos podem perder, com essa incógnita que se coloca, como desafio terrível para governos e pra esse mercado financeiro. Então a gente precisa estar
atento, precisa ter muito cuidado e precisa acompanhar de perto esta transformação que está se dando
nesse admirável mundo novo”28. Já o comentarista Luiz Felipe Pondé complementou com, “acho
meio oportunista essa coisa da criptomoeda”29. No segundo tweet, o telespectador faz menção ao caso
clássico de injustiça ocorrido no Brasil, “o caso escola Base é um exemplo do q uma denuncia falsa
de agressão sexual, principalmente contra crianças, pode destruir literalmente a vida do acusado, e
mesmo depois de inocentado, ainda será visto como um “monstro””30. O comentarista Luiz Felipe
Pondé ressalta os riscos de casos como este acontecerem no mundo conectado “o mundo hoje é muito
perigoso porque tudo se propaga na velocidade viral. Então, você pode destruir completamente uma
pessoa. É claro que, se for provado que é culpado deve ser punido, mas ese processo é lento e tal…”31.
Este caso veio para o comentario e também para a participação do telespectador porque o telejornal
exibiu a uma nota coberta sobre o caso de assédio nos Estados Unidos,
Ao longo desta edição foram sendo exibidos, em GC, outros cinco tweets dos telespectadores. No primeiro o telespectadore numa identificação editorial com uma reportagem exibido sobre a
leitura como exercício de incluso de crianças, “a leitura é o passaporte para cidadania, pois faz que
tenhamos uma análise crítica do mundo e construtores de uma sociedade melhor”32. No segundo, a
partir de uma reportagem sobre as campanhas eleitorais para presidente, que na sequência contou com
o comentário dos membros da bancada do telejornal (sobre as gafes do candidato a presidente e o seu
vice), o telespectador questionou, “afinal quem manda na campanha: capitão candidato a presidente
ou general candidato a vice?”33. Um terceiro tweet do telespectador vem em resposta a um comentário dos membros da bancada. “Essa proposta de decisão ‘colegiada’ é uma boa ideia desde que não
sirva para criar mais cabides de emprego”34. Um quarto tweet é possível estabelecer uma relação com
a Nota Coberta exibida sobre os candidatos que tiveram suas candidaturas impugnadas,“Garotinho,
Rosinha, Pezão lúdica política fluminense, e o resultado não é brincadeira!”35. O último tweet exibido
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https://www.youtube.com/watch?v=R05rMc55phg
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https://www.youtube.com/watch?v=R05rMc55phg
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nesta edição, o telespectador também se identifica com reportagem exibida sobre leitura, “Não importa as dificuldades, a tecnologia veio para ajudar aqueles que querem aprender na educação, leitura
é um sucesso, escrevendo histórias que teremos um futuro brilhante”36.
Nas edições dos dias 28 e 29 não houve a participação dos telespectadores. Ao ser questionado
sobre este fato, que desde a primeira parte da pesquisa foi detectado que na sexta feira não é exibida
a participação do telespectador, o coordenador geral e editor chefe de jornalismo do Jornal da Cultura, Ricardo Taira respondeu que, “ sempre há participação do twitter, na sexta-feira não é diferente”
(Taira, 2018).
Considerações Finais

A utilização do comentário de especialistas na bancada, e a possibilidade de participação do
telespectador, por meio do Twitter foi identificada como uma estratégia narrativa editorial, que consegue innovar e dar maior credibilidade ao Jornal da Cultura, porque toda a operação acontece, ao vivo,
durante a exibição do telejornal, deixando transparecer a autenticidade e a informalidade da improvisação. Outro aspecto importante identificado é a relação dialética que se establece entre o emissor e
o receptor, colocando ambos, em alguns momentos em situação de igualdade, com a possibilidade de
opinar contra ou a favor de determinada reportagem exibida pelo telejornal.
O comentário se reconfigura como um formato do gênero jornalístico opinativo, que diante
da contemporaneidade se revigora e assume papel importante na crítica e na reflexão das reportagens
informativas exibidas pelos telejornal. Retomando os primórdios dos estudos dos gêneros jornalísticos, onde Marques de Melo (1985) definiu o comentário como um formato que: “explica as notícias,
seu alcance, suas circunstâncias, suas consequências. Nem sempre emite uma opinião explicita. O
julgamento dos fatos é percebido pelo raciocinio do comentarista, pelos rumos da sua argumentação”
(Marques de Melo, 2010, p. 64). É importante ressaltar também um elemento importante para a compreensão e interpretação das notícias do telejornal, como a continuidade, que é apresentada pelo autor
como característica inherente ao comentario. “Uma matéria que contém apreciação de um fato articula-se necesariamente com as que antecederam e com as que virão” (Marques de Melo, 2010, p. 64). E
isso foi percebido durante a análise, ao encontrar em todas as edições analisadas os desdobramentos
de Notas cobertas sobre pesquisas eleitorais, estaduais e nacionais, tendo em vista o processo eleitoral
em curso no país, e em constante discussão diária na bancada do telejornal, com os comentaristas.
A questão da participação como palavra de orden no mundo contemporâneo vem ganhando
espaço na mídia em geral. A televisão e consequentemente o telejornalimso, que sempre se manteve
afastada desse fenômeno, devido a questões de ordem técnica e de estrutura, vem agora se lançando,
mesmo que tímidamente e de forma controlada e selecionada, neste espaço de diálogo e de troca de
informação. Isso coloca o espectador em uma nova e privilegiada condição de participante. “A lógica
antiga, a lógica televisiva, tratava os espectadores como pouco mais do que coleções de indivíduos.
Seus membros não agregavam qualquer valor real uns aos outros” (Shirky, 2011, p.41). Com a mu36
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dança do analógico para o digital, processo que no Brasil está em curso, pois inicou em 2007, e está
prevista a finalização em 2020, inicou-se a abertura para a participação na televisão, como foi constatado no caso desta pesquisa. “A lógica da mídia digital, por outro lado permite que as pessoas antes
conhecidas como espectadores agreguem valor umas às outras, todos os días” (Shirky, 2011, p.41).
O Jornal da Cultura – segunda edição adotou o comentário e a participação do telespectador,
como uma estratégia narrativa editorial, que o diferencia dos demais telejornais, e apresenta-se como
uma proposta dialética para o telespectador que participa, e, ainda, proporciona, por meio dos comentaristas uma visão diferenciada e ampliada das reportagens exibidas, com contextos e explicações
proporcionadas pelos mesmos. Trata-se de uma forma didática de desdobrar as informações e buscar
ampliar o horizonte do telespectador, e segundo o coordenador geral e editor chefe de jornalismo do
Jornal da Cultura, o objetivo é “explicar, analizar e comentar fatos noticiados durante o dia” (Taira,
2018). A pesquisa constatou que a proporção entre o conteúdo informativo produzido pela emisora
(Reportagens, Notas, Links, Lapadas, Notas Cobertas e etc.) apresenta tempo proporcionalmente
equilibrado (variando entre 48% e 58%) e o conteúdo opinativo do comentário (variando entre 41% e
51%). Isso mostra que o foco editorial do telejornal não está somente na informação, mas também na
reflexão e na explicação das informações para o telespectador. O Jornal da Cultura – segunda edição
adotou estas duas estratégias narrativas editoriais como forma de se aproximar e cumprir com uma
função didática do telejornal, na construção e interpretação da infromação jornalística. Com o estudo
observou-se, entre outras características, que o espaço do comentário no Jornal da Cultura – segunda
edição ocupa tempo equilibrado com o material informativo produzido, e que a participação é uma
estrategia experimental, que tem como critério de seleção a identificação editorial com o conteúdo
exibido e comentado no telejornal.
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As Perspectivas e Desafios da Produção de
Documentários e Conteúdos Jornalísticos
Transmídia: o Desenvolvimento do Projeto
Culturas, Histórias, Cidades
Pepita Martin Ortega1

O contexto comunicacional se reinventa constantemente diante as inovações e transformações tec-

nológicas e culturais pelas quais a sociedade passa. Tendo em vista a revolução causada pelo desenvolvimento da internet, um marco que se destaca é o surgimento da web 2.0 (Renó & Flores, 2011),
que causou profundas mudanças no comportamento do usuário diante da possibilidade de sua participação e interação.
É nesse contexto que a narrativa transmídia começa a ganhar espaço, se mostrando como uma
dinâmica que dialoga e se adapta as novas preferências do usuário. Este não é mais um consumidor de
conteúdo, mas sim um prosumidor (Renó, 2011; Scolari, 2013). Essa nova realidade e suas demandas
exigem, consequentemente, uma mudança no pensar comunicacional.
A proposta da narrativa transmídia é contar uma história distribuindo partes da mesma por
diferentes meios, plataformas e linguagens, explorando assim as oportunidades de cada uma para
disponibilizar o conteúdo da melhor maneira. A interação do prosumidor com os diferentes níveis de
informação, percorrendo o mundo narrativo desenvolvido, completa a experiência diferenciada que
um projeto transmídia propõe. (Renó & Flores, 2011).
A discussão e popularização do conceito resultou em uma maior experimentação da narrativa
transmídia nas mais diferentes propostas e segmentos: publicidade, educação, jornalismo; cinema e
etc. É nesse último campo, que se pode-se verificar mais claramente a adesão do público à dinâmica
transmídia: as franquias de Harry Potter e Marvel (Scolari, 2013) contam com milhões de fãs no mundo todo, que se apropriam e resinificam os conteúdos, vide as conversas decorrentes do lançamento
de Vingadores: Guerra Infinita.
No jornalismo, o desenvolvimento é mais tímido, devido à diferentes fatores, mas é interessante observar o surgimento cada vez maior de projetos em redações brasileiras, como as da Folha de
S.Paulo, Folha de Londrina, entre outras. No campo do documentário, por sua vez, alguns projetos se
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configuram como referência, como Mujeres em Venta2 e Tras los Pasos del Hombre Bestia3.
Tendo em vista as possibilidades da narrativa transmídia, o presente artigo busca promover
uma reflexão acerca da idealização e produção de conteúdos do gênero a partir de observações realizadas durante o desenvolvimento do projeto Culturas, Histórias, Cidades. Trata-se de um documentário transmídia sobre a ocupação cultural do espaço público em São Paulo. Diante dos desafios e
oportunidades identificados ao longo da produção do projeto, buscou-se discutir os caminhos para o
desenvolvimento de conteúdos transmídia no jornalismo.
A Narrativa Transmídia

Apesar de ter se popularizado na última década, o conceito transmídia tem seu primeiro registro em meados da década de 1970, segundo Gosciola (2014). Stuart Saunders Smith, ao falar da
complementaridade harmonia e sincronia entre as melodias e ritmos dos executores e instrumentos
em Return and Call, sua peça, utilizou o termo transmedia composition. Duas décadas mais tarde, em
1991, Marsha Kinder é a primeira ao abordar o conceito dentro do contexto comunicacional, tratando
da intertextualidade transmídia. A popularização do termo, no entanto, se dá apenas em 2006, com
Henry Jenkins e a publicação de Cultura da Convergência.
De acordo com Flores e Renó (2012), desenvolver um projeto transmídia implica explorar
diferentes formatos, linguagens, meios e plataformas, ao distribuir partes da história por entre os
mesmos. Assim, cria-se um conteúdo com diferentes níveis de profundidade e envolvimento do usuário, possibilitando sua participação ativa por meio de uma experiência diferenciada e imersiva. Os
fragmentos narrativos devem ser todos independentes, mas juntos formando um universo expansível,
em uma outra dimensão de relacionamento com a história.
Para compreender e explorar a narrativa transmídia, é importante ter em mente uma série de
outros conceitos que permeiam o tema. Scolari (2013) aponta alguns como crossmídia – termo geralmente envolvo em dúvidas acerca da narrativa transmídia – meios híbridos e multiplataformas etc.
Renó e Flores (2012) também contextualizam outras questões, como convergência midiática, hipertextualidade, interatividade e multimídia.
Jenkins (2009) destaca outros pontos fundamentais para o desenvolvimento de projetos transmídia ao elencar princípios básicos: expansão; profundidade; organização seriada; continuidade do
mundo construído; multiplicidade de experiências narrativas; realização de ações dos consumidores;
e as subjetividades das vozes que cruzam a narrativa.
Para Scolari dois pontos principais definem a narrativa transmídia: expansão e participação.
Ele destaca o papel ativo do prosumidor no processo de expansão e aponta que há diferentes formas
de participação do usuário. Isso por sua vez, resulta em diferentes tipos de conteúdo gerado por usuários: recapitulações, as paródias, mashups ou crossovers (mesclas entre diferentes histórias) e etc.
Pode-se observar mais claramente o sucesso e presença desse tipo de narrativa no campo fic2
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cional. As franquias de Harry Potter, Star Wars, e da Marvel movimentam bilhões de dólares e fãs ao
redor do mundo. No entanto, as possibilidades que a narrativa transmídia oferece ao campo jornalístico e informativo são muitas e aos poucos começam a ser exploradas.
As Possibilidades das Produções Jornalísticas e Documentais Transmídia

Apesar da menor experimentação no campo jornalístico do que no ficcional, observa-se o
desenvolvimento de projetos na imprensa brasileira que a pontam para uma mudança desse cenário.
Os projetos exploram jogos, vídeos, fotografias e infográficos para criar uma experiência informativa
mais ampla. É possível destacar o especial produzido pela Folha de S.Paulo sobre a construção da
Usina de Belo Monte4, que tem como ponto principal um jogo no qual o usuário se conduz por entre
as informações por meio de um helicóptero.
Outro exemplo é a iniciativa do jornal A Folha de Londrina, que desenvolveu o Especial Transmídia, publicado todo o segundo fim de semana do mês. Devido a esse projeto, o veículo foi um dos
finalistas do prêmio Data Journalism Awards 2018, principal premiação de projetos de jornalismo de
dados do mundo. Uma das reportagens com maior destaque é a Rio Tibagi: um gigante paranaense5.
É possível ver que aplicação dos recursos da narrativa transmídia ao campo jornalístico é menor, revelando algumas dificuldades. No entanto, tendo em vista as possibilidades da mesma dentro
de um gênero mais informativo, as experimentações crescem aos poucos.
Renó e Flores (2012) destacam características básicas elencadas por Orihuela (2003) como
um parâmetro sólido para identificar, entender, produzir ou analisar projetos de jornalismo transmídia. Orihuela considera que para desenvolver um conteúdo nessa linha deve-se explorar: a linguagem
multimidiática, explorando diversos canais; a produção de conteúdo em tempo real; a autonomia do
meio; a participação do usuário; a hipertextualidade; a disposição de dados em um espaço ilimitado;
a possibilidade de oferecer informação sobre informação; o conteúdo “acima” do suporte em se tratando de importância; a interatividade do usuário, não só no consumo, mas na produção e organização
da informação; e o processo comunicacional de muitos para muitos.
Levando em conta as características e oportunidades deste tipo de narrativa é interessante
observar como sua aplicação ao jornalismo amplia e transforma a produção jornalística em geral.
Uma possibilidade ofertada pela narrativa transmídia que se relaciona com um ponto amplamente discutido no jornalismo é a de maior contextualização e de ampliação de um recorte. A
distribuição do conteúdo em diferentes níveis, permite explorar a profundidade e tratamento da informação. Dessa maneira, promove uma análise mais ampla sobre determinado tema, permitindo
que o usuário acesse mais aspectos de determinada questão. Uma maior pluralidade de vozes dentro
da produção (Scolari, 2014), também é uma possibilidade inerente à narrativa transmídia. Trabalha-se com um espaço ilimitado, diferentes níveis de informação e diversas formas de disponibilizá-la.
Assim, diferentes atores podem participar com depoimentos e outros tipos de contribuições, criando
4
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uma grande diversidade de pontos de vista. Esse movimento também pode dialogar, em alguns casos,
com o jornalismo cidadão, dependendo do nível de interação com a criação de conteúdo por parte do
usuário.
Outra perspectiva interessante é a de aproximação entre o jornalismo ou documentário transmídia e o jornalismo de dados. Este último se configura cada vez mais como uma tendência das redações ao redor do mundo, resultando em recortes diferenciados e importantes sobre determinados
assuntos. O cruzamento de dados, a atualizações em tempo real e outros recursos podem potencializar
ainda mais a contextualização e profundidade de um projeto transmídia.
A Experimentação do Documentário Transmídia no Desenvolvimento do Projeto Culturas, Histórias, Cidades

A idealização do projeto Culturas, Histórias, Cidades teve início durante o desenvolvimento
do projeto de iniciação científica “As possibilidades e oportunidades da narrativa transmídia de documentários”. Durante o estudo, foi possível observar as características, processos e contextos dessa
narrativa, atentando para suas necessidades e dinâmicas. Durante esse período, a questão da ocupação
da cidade, em diversos eixos e não só o cultural, mas também dentro de uma perspectiva ambiental
e social, começou a ganhar um pouco mais de força em São Paulo, cidade onde o documentário foi
produzido.
O documentário é destinado a um público de faixa etária ampla, a partir de 15 anos, tendo
em vista as discussões suscitadas pelo mesmo acerca da cidade e da cultura. Na realidade a intenção
era engajar e informar os cidadãos de São Paulo sobre esse movimento, os convidando a conhecê-lo,
tendo as histórias do documentário como incentivo.
O processo de roteirização de um projeto transmídia, seja documental, fictício, publicitário ou
educacional, segue uma lógica diferenciada de algo linear. Assim, a partir da pesquisa e noção inicial
das hipóteses e corpus do conteúdo que seria produzido, delimitou-se um mapa de fragmentos, em
diálogo com o conceito de bíblia transmídia proposto por Scolari (2014). Após o amadurecimento da
pesquisa e do próprio projeto se delimitou um mapa mais estruturado, assim como um planejamento
e descrição de cada fragmento.
A planificação é essencial para observar a construção do documentário com suas diferentes histórias e distribuições em meios e plataformas, tendo grande atenção às interligações entre as
mesmas. O esquema de planificação foi o proposto por Renó (2011), o de algoritmo fluxograma. A
idealização dessa estrutura permite ao documentarista visualizar de melhor maneira os fragmentos do
mundo narrativo e como os mesmos se inter-relacionam. Os roteiros destes são desenvolvidos após a
confecção desse mapa da narrativa, de acordo com as especificidades e principais características cada
mídia e formato.
Os conteúdos foram planejados de acordo com as possibilidades narrativas que seus formatos oferecem formando diferentes níveis de informação que juntos constroem o universo do projeto.
Buscou-se observar a especificidade das mídias, pensando na melhor maneira para disponibilizar
determinado conteúdo. Cada relato foi pensado de maneira independente em um primeiro momento,
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mas também como parte de todo um mundo narrativo, cuidando para que houvesse portas de entrada
e saída para os diferentes fragmentos da história.
Foram desenvolvidos minidocumentários, fotorreportagens, séries fotográficas em dupla exposição, artigos analíticos, um mapa dos coletivos entrevistados, áudios com os sons da cidade e das
intervenções, pôsteres em realidade aumentada, além de um compilado de dados, artigos científicos
e outros links que remetessem ao tema do documentário. Buscou-se explorar as características de
cada formato e linguagem não só no sentido de transmissão de conteúdo, mas de interligação entre
fragmentos e outros aspectos, a fim de que a história como um todo estivesse bem construída e interconectada.

Figura 1. Fragmento central do documentário, porta de entrada para quem o acessa através do endereço do projeto
O documentário foi estruturado seguindo o modo de visualização navegável (Renó, 2014),
oferecendo em um único ambiente todos os conteúdos de navegação. Além disso, a disposição do
conteúdo teve duas linhas de condução uma de acordo com o eixo temático escolhido pelo usuário,
contendo assim os diferentes fragmentos dentro de determinado assunto; e uma segunda segmentado
de acordo com o formato em questão. Assim, o usuário teria diversas opções para perpassar por entre
os níveis de conteúdo.
Uma preocupação permanente durante a planificação e o desenvolvimento do projeto era é
relativa às formas de articulação entre os fragmentos narrativos, que deveriam se correlacionar de tal
maneira a permitirem o fluxo entre os níveis de informação. Jenkins destaca a importância das ligações entre os fragmentos narrativos na narrativa transmídia. Elas são as portas de entrada e transito
entre os textos e assim devem ser muito bem trabalhadas e planejadas, para que haja o fluxo entre os
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níveis de profundidade do tema tratado. Para tanto, foram estabelecidas diferentes portas de entrada
para os fragmentos por meio de hiperlinks e indicações.
Com relação à interatividade, desenvolveu-se espaços para que os usuários completassem o
conteúdo, em um movimento de contínua interação e expansão do documentário, que dialoga com a
proposição do tema de ocupação do espaço público nos centros urbanos. Assim havia a possibilidade
de inserção de pontos de ocupação no mapa, uma lousa para interação, espaço para comentários e etc.
nesse sentido, esse ponto é um desafio, tendo em vista as limitações de muitas plataformas hoje para
esse tipo de interação, mas além disso, a estruturação de uma dinâmica que estimule a conversa com
a relevância do conteúdo.
Renó e Flores (2011) apontam a presença e interação através de redes sociais como um dos
pontos principais da narrativa transmídia. Ela é importante devido à grande participação dos usuários
através de comentários e compartilhamentos, portanto também se deve pensar não só em como gerir
essas participações, mas também integrá-las à construção do documentário transmídia. Nesse sentido
desenvolveu-se um plano de mídias, e aqui observou-se outro desafio: de manutenção de abastecimento e renovação de discussão.
Essa questão também tem relação com algo destacado por Scolari: a importância da formação
de uma equipe multidisciplinar no projeto, para as diferentes partes da produção tenham linguagens
e formatos adequados e bem trabalhados. O documentário foi produzido com uma equipe reduzida, o
que resultou na valorização dessa necessidade de expertise de diferentes atores. É um ponto que deve
ser muito atentado.
No geral, buscou-se desenvolver um projeto que seguisse à máxima que a narrativa transmídia
propõe: um conteúdo com diferentes níveis de informação, que estimulasse ressignificações e assim
pudesse ser atualizado e expandido constantemente.
Conclusão

A narrativa transmídia já é consolidada como uma grande oportunidade dentro do contexto
comunicacional – tendo em vista a proposta que apresenta e a maneira com que se adapta à uma
dinâmica nova de interação do usuário. Os desafios de produção são inúmeros, uma vez que as possibilidades são diversas. Nesse sentido, a discussão e a experimentação se configuram como pontos de
extrema importância para que estimular a evolução desse conceito que a cada dia tem novos espaços
para conquistar, como por exemplo perspectivas dentro da web 3.0.
No entanto, uma das reflexões mais importantes acerca do assunto é colocada por Brenda Laurel em 1996: pensar transmídia. Desenvolver projetos transmídia desde a primeira ideia, pensando
não só em conteúdo, mas na temática, na experiência e preferência do usuário, seus impactos e reverberações. Pensar em uma história com início, mas sem fim - cheia de possibilidades. É interessante
que se trata de uma proposta que dentro de toda sua perspectiva tecnológica, torna-se, a cada dia,
mais inerente à população, tendo em vista os rumos da relação entre a comunicação e a sociedade,
mas também é um ponto que segue como atualização de um desafio constante dos profissionais da
comunicação: a reinvenção.
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Atravesar la Red Nodal: el Continuum
Expansivo del Universo Creativo en las
Narrativas Transmedia
Análisis de Batman y el Actor Adam West como caso de
Hibridación Transmedial entre Ficción y No-Ficción

María Eugenia Iglesias1

La idea de convergencia aparece en muchos de los rincones de la prolífica obra del canadiense, quien

podría ser considerado el padre de la convergencia, las narrativas transmedia, internet y los teléfonos
móviiles. El proceso socia total que describe, podría bien asociarse a la participación colectiva de los
prosumers de hoy, quienes completan un circulo virtuoso de cocreación mediática como nunca antes.
McLuhan fue el gran nostradamus de la convergencia:
De pronto, los hombres son nómades buscadores de conocimiento, nómades como nunca
lo han sido antes. Pero también están involucrados en el proceso social total de una manera
única, dado que con la electricidad extendimos nuestro sistema nervioso auna escala global e
interconectamos instantáneamente cada experiencia humana”. (McLuhan, 1964, p. 358)
En un pasaje del apartado “Energía híbrida: Les liaísons dangereuses (Enlaces peligrosos)”
McLuhan nos deleita con una certeza que podría haber sido escrita para cualquier congreso actual de
investigación en comunicación, nuevas tecnologías y cultura participativa en línea: “La hibridación,
o encuentro de dos medios, es un momento de la verdad y de la revelación del que surgen nuevas
formas. El paralelismo entre dos medios nos mantiene en las fronteras de formas que nos despiertan
de la Narciso-narcosis. El encuentro de varios medios es un momento de libertad y de liberación del
trance ordinario y del entumecimiento que imponen a los sentidos”.
Cincuenta y tres años después, nos parece obvio y evidente que estamos frente a un mundo
que experimenta – como nunca antes – el proceso social total que describió McLuhan: se trata de una
era signada por transiciones tecnológicas, sociales y culturales que suceden y se alimentan entre sí al
mismo tiempo, confundiéndose y co-fundiéndose al ritmo de una cultura que pasa más horas frente a
distintas pantallas que conversando cara a cara con otra persona.
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Estas transiciones, nacidas a calor de la difusión, crecimiento y expansión de la World
Wide Web, el refinamiento de dispositivos móviles con acceso a la misma, y una creciente cultura
participativa, modifican las prácticas en torno al uso y consumo de los medios, tanto en su frecuencia
como en sus posibilidades interactivas, y en la capacidad transformadora de las reglas y los tiempos
sociales: de la cultura lineal del espectador, donde únicamente los grandes medios de comunicación
masiva eran los portadores/formadores de opinión y los únicos en tener control sobre las historias
e informaciones circulantes, pasamos a una cultura colaborativa atravesada por la permanencia en
línea: una cultura multidireccional, multiplataforma y multilenguaje, en la que prima la participación
y en la que las fronteras mediáticas en sí mismas se encuentran desplazadas y diseminadas en muchos
usuarios (y no ya en pocas manos) que migran por distintas pantallas y posibilidades participativas,
describiéndose y descubriéndose a sí mismos como usuarios, consumidores y productores (prosumers)
de diversos contenidos a la misma vez.
Casi 40 años después de McLuhan, y en pleno auge de estos pocesos y de sus implicancias
sociales y culturales, Henry Jenkins bautizó estas transformaciones como “cultura de la convergencia”,
caracterizada por movimientos de los contenidos “a través de múltiples plataformas mediáticas, la
cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias
mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de
entretenimiento”2.
Estos movimientos – flujos, como denomina Jenkins – dependen del grado de actividad
de los prosumidores (usuarios/consumidores/productores) , y adquiere un carácter complejo, en la
medida en que implica transformaciones culturales “ya que anima a los consumidores a buscar nueva
información y a establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos”, como señala, y da pie
al sugimiento de nuevas formas de contar historias, que van al ritmo de esas mismas posibilidades de
acceso y participación de las audiencias.
En este contexto, son los usuarios quienes ahora tienen el poder de generar, editar, compartir
recontextualizar y resignificar historias, producciones y posibilidades en linea, respondiendo en clave
de comunidades a la lógica de una cultura basada en la participación, y la inteligencia colectiva.
En lo expuesto por Jenkins, tanto en su temprano y viosionario artículo “Convergence? I
diverge”3, publicado en el 2001 en el MIT Press, como en su obra más conocida “Convergence Culture:
La cultura de la convergencia de los medias de comunicación”4, el surgimiento y migración de los
prosumidores hacia distintos contenidos y pantallas, trae aparejada la exploración y explotación de
nuevas maneras de contar historias: el transmedia storytelling, o narrativas transmedia, se conforma
como una forma particular de contar relatos que se distribuyen mediante plataformas distintas, y
pueden ser transitadas en múltiples sentidos, y desde distintos puntos de entrada.
Las narrativas transmedia, crean en los usuarios mundos-recorridos que permiten
2

Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medias de comunicación”. Recuperado de https://
stbngtrrz.files.wordpress.com/2012/10/jenkins-henry-convergence-culture.pdf

3

Convergence? I Diverge. Henry Jenkins. Technology Review. MIT Press. Junio 2001. Recuperado de https://
www.technologyreview.com/s/401042/convergence-i-diverge/
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Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medias de comunicación”. Recuperado de https://
stbngtrrz.files.wordpress.com/2012/10/jenkins-henry-convergence-culture.pdf
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desplazamientos más profundos (y reales), acordes a los (nuevos) tiempos de consumo en medios
sociales y dispositivos, en torno a posibilidades de recepción y creación por parte de los usuarios. Son
ellos quienes completan y complementan las historias, en clave de apropiación de las mismas.
De acuerdo con Roig (2010), la convergencia de medios y transmedia, es un “fenómeno que
es al mismo tiempo narrativo, tecnológico y sociocultural, pues es el resultado de las posibilidades
actuales de la industria del entretenimiento, la aparición de una plataforma tecnológica orientada a
la generación de servicios de comunicación de base colaborativa y la emergencia de una cultura de
participación alimentada por la creatividad de los usuarios”.
Así, y rompiendo con el paradigma de los medios tradicionales, caracterizadas por prácticas
de enunciación jerárquica, las historias dejan de ser contadas de modo direccional, para aparecer
ahora bajo modalidades más laxas, al tiempo que más profundas, en mundos y experiencias signadas
bajo la co-creación, co-resignificación y co-circulación.
El rol de los consumidores se establece como una de las piezas claves en el rompecbezas de las
narrativas transmedia: “La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales
y mediante sus interacciones sociales con otros. Cada uno de nosotros construye su propia mitología
personal a partir de fragmentos de información extraídos dei flujo mediático y transformados en
recursos mediante los cuales conferimos sentido a nuestra vida cotidiana”, tal como lo explicitara
Jenkins.
Jenkins completa el concepto advirtiendo que en las experiencias de narración transmediáticas
“cada medio hace lo que se le da mejor, de suerte que una historia puede presentarse en una película
y difundirse a través de la televisión, las novelas y los cómics; su mundo puede explorarse en
videojuegos o experimentarse en un parque de atracciones. Cada entrada a la franquicia ha de ser
independiente, de forma que no sea preciso haber visto la película para disfrutar con el videojuego y
viceversa. Cualquier producto dado es un punto de acceso a la franquicia como un todo. El recorrido
por diferentes medios sostiene una profunddad de experiencia que estimula el consumo”.
Carlos Scolari, por su parte, desliza que hablar de narrativas transmedia, implica “entender,
inicialmente, que el sustrato que une, moldea y condiciona la expansión de dichos relatos, descansa
en las virtudes narrativas del producto cultural original y la plataforma que le dio vida, pero también
en las posibilidades de apropiación y producción que desde los consumidores, fans, audiencias o
usuarios se puedan gestar para incrementar el universo narrativo de determinada historia de la cultura
argentina familiar-moderna”.
Si seguimos a Pratten (2011), el concepto implica igualmente una “imprescindible participación
de la audiencia para seguir las piezas del relato a través de los diferentes medios, manteniendo así el
interés por la historia.
Desde Renó y Flores (2012), podemos advertir que la narrativa transmedia es un lenguaje
contemporáneo para la sociedad contemporánea, hecho no solo para la sociedad, sino también por
ella, y con multiplicidad de discursos y plataformas.
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Aspectos Distintivos de las Narrativas Transmedia

Distintos teóricos afirman que para que relato sea considerado transmedial, se deben dar,
inicialmente, dos fenómenos o ejes-madre que permiten identificarlo: por un lado, la expansión de
pequeñas piezas dentro de un mismo tejido narrativo hacia distintos soportes, plataformas y lenguajes,
mientras que un segundo pilar recae sobre la participación de las audiencias: que intervienen, resignifican, modifican y re-circulan los distintos contenidos de una pieza transmedial determinada,
produciendo nuevas recepciones, análisis y circulaciones (Verón) dentro del tejido transmedial, que
al mismo tiempo plantean fisuras y gaps narratológicos, y siguen su búsqueda hasta poder completar
la experiencia total de una NT.
Pueden establecerse, asimismo, ejes secundarios que desglosan la transmedialidad de los
relatos, y permiten describir, a grandes trazos, su esencia, o comportamientos sociales vinculados a
través de las mismas:
•

Del canon al fandom: Las Narrativas Transmedia surgen (en su mayoría, aunque no siempre)
de un canon u obra literaria en la que se establece el nacimiento de un universo narrativo
a partir del cual es posible desarrollar y extender un/los relato/s. Es famosa y conocida la
frase “las NT se sabe donde empiezan, pero nunca dónde terminan”, puesto que si bien se
sabe sabe dónde comienza un relato, son los prosumers/fans/seguidores quienes amplían y
expanden (o contraen, en el caso de cronologías, videos o reseñas globales) los recorridos
y las posibilidades narratologicas de una franquicia transmedia determinada. Una y otra vía
(canon y fandom) mantienen una relación simbiótica que refuerza y alimenta la vida de una
determinada NT, expandiendo o contrayendo su vida a lo largo del tiempo.

•

Worldbuilding: las narrativas transmedia construyen mundos narrativos que se expanden
y contraen al ritmo de los usuarios, y permiten desplazamientos independientes por cada un
de las pantallas, plataformas y rincones en los que se eloja la NT. Son los usuarios/fans/
seguidores quienes – de alguna manera – pulsan en favor del crecimiento de una historia, ya
sea desde la participación en blogs, chats y páginas especializadas, como en la proposiión de
finales alternativos, micro-sagas, parodias, memes y propuestas a los realizadores del canon
para continuar una u otra línea argumental que sientan que haga falta para completar el mundo.

•

De media-centered a narrative-centered: la ruptura producida por la cultura de la
convergencia, deriva en una nueva disposición de piezas en el tablero: de la linealidad
de los medios tradicionales (TV, radio y diarios) y la deferencia o pasividad por parte de
las audiencias, a la toma de partida por la creación de nuevas experiencias compartidas en
distintos medios, plataformas y lenguajes, en tiempos ya no signados ni estipulados por los
medios, sino por los usuarios, quienes destinan grandes porciones de ocio para ir más allá en
una historia o relato. Por otra parte, las audiencias, en lugar de reunirse en torno a los medios,
lo hacen en torno a los relatos y sus posibilidades expansivas. Es el hilo narrativo el que
envuelve a una comunidad de fans.

•

Hipertextualidad e intertextualidad: La misma ruptura nacida de la cultura de la convergencia
propicia cambios en las formas de percepción, lectura y participación en torno a los relatos: el
hipertexto, presente en las transmedia, propicia lecturas no lineales, mediante redes neuronales
(en términos de tejido narrativo) de contenidos, en las cuales las audiencias pueden encontrar
profundidades y posibilidades cognitivas distintas, abriendo un gran abanico de lectura en
cada caso, y desanclado un inicio y un final en un relato determinado. Es la audiencia la
que determina qué lee, interpreta, resignifica, comparte y completa de cada consumo-lectura
en cada caso, bajo que modalidades, tiempos y encuentros/desencuentro con la historia. En
síntesis, permite desarrollar múltiples lecturas y relecturas en términos de capas textuales.

•

Significación y medios (Scolari, 2014): las NT se expanden a través de diferentes sistemas de
38

significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión,
videojuegos, teatro, etc.). A diferencia de estrategias crossmedia (en las que el mismo contenido
aparece replicado en diversas plataformas), las narrativas transmedia comprenden historias
diferentes (complementarias) en cada medio, lenguaje y plataforma, permitiendo distintas
expansiones, experiencias, estímulos y puntos de entrada al relato. La máxima se cumple
cuando cada expansión permite ser independiente al mismo tiempo que complementaria del
canon de una franquicia NT.
•

Perforación: Las NT “perforan” hasta establecerse en el corazón de las conversaciones de los
seguidores de un producto cultural. Son los seguidores y fanáticos de cada franquicia quienes
hacen una autopsia interpretativa de cada punto de giro de una NT, alimentando colectivamente
interpretaciones, lecturas, y análisis de la trama, proponiendo posibilidades y buscando cada
guiño que le permita completar un relato.

•

Flexibilidad y ausencia de redundancias: el guion transmedia funciona como los fragmentos
de Okasaki para la replicación del ADN: cuando se sintetizan las cadenas cortas de ADN en
la hebra discontinua, los fragmentos de Okasaki tienden ligaduras completando la cadena de
ADN rezagada, que sintetiza en dirección contraria a la cadena vecina, y requiere de estos
fragmentos para completar la secuencia. En el caso del guion de las NT, éste permite añadir/
expandir nuevos relatos al canon, por lo que es laxo y admite modificaciones, diseminaciones
de contenidos en diversos formatos, posibilitando distintas entradas a la franquicia. En este
caso, tanto creadores de relatos transmedia como prosumers, tienden ligaduras narratológicas,
completando los espacios ausentes (buscan información, compilan, analizan, establecen
posibilidades narrativa, hilos secundarios, desmiembran detalles, y comparan acciones
dentro de toda la trama) entre distintas expansiones, que conforman el ADN NT, evitando
redundancias o precipitaciones narratológicas.

•

Atomización: El nacimiento, desarrollo, difusión y proliferación de pantallas a nivel mundial
revoluciona la cultura y dieta mediática de las audiencias, sus espacios destinados al ocio, y
sus procesos de fruición individual y colectiva. Las audiencias van surfeando instantes sobre
distintos contenidos, es múltiples contextos, fuera de los tiempos “calientes” el consumo
tradicional (acaso, el ocaso del rating), construyéndose y construyendo su identidad y
trayectoria mediáticas en términos de parches de tiempo intermitentes.

•

Fragmentación: Las NT se acompasan al ritmo de consumos cada vez más fragmentarios de
las audiencias, permitiendo consumos on y offline, desvirtuando las fronteras de espacios y
tiempos mediáticos.

Transmedia en Hibridación: Cuando la No-Ficción Revive la Ficción y Genera Cruces de un
Lado a Otro Permitiendo Ampliar la Red Nodal

El viernes 9 de junio de 2017, el mundo entero amaneció con la noticia: el ícono pop Adam
West, reconocido por su papel en la serie Batman - emitida durante los años ´60 (1966 a 1968) –
falleció luego de una dura pelea contra el cáncer. La noticia trajo a la escena - en viejos y nuevos
medios sociales - a la mítica serie protagonizada por West, y a su papel animado en Family Guy como
Mayor Adam West, alcalde de Quahog de dicha franquicia.
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Figura 1.

Fuente: Publicación en la cuenta del actor en Twitter

Murió una parte importante de Batman, una histórica, que unía imágenes y escenas de una
época recordable para miles de seguidores que crecieron mirando la serie por televisión, para aquellos
que la recordaban a través de episodios en YouTube, y a los nuevos prosumidores que seguían de
cerca sus apariciones en series animadas como The Simpsons o Family Guy. De un lado a otro
del mundo, distintos perfiles generacionales compartían escenas, imágenes y recuerdos que unen
una porción importante de la cultura con las aventuras de West. Fue la historia del día en medios
internacionales, páginas especializadas del fandom, batman-pedias, y se propagó a lo largo y ancho
del mundo, ocupando lugar central en las radios, la televisión y la prensa gráfica. Por una centena de
horas, Batman volvió a la luz y al recuerdo de generaciones tan vastas como la extensión del globo
terráqueo.
Así, fanáticos que habían experimentado al Batman de los ´60 cuando niños y nuevos seguidores
de generaciones recientes, lo verían nuevamente re-presentado y remixado en viñetas, gráficas,
ilustraciones, videos, anécdotas, escenas recordables y GIF´s que ambos producían, compartían y
mezclaban cerrando/acercando la brecha generacional, y que ponían nuevamente en circulación al
legendario actor.
A esto, se añadieron los tributos y reconocimientos por parte de celebridades, industrias
cinematográficas, empresarios de medios y servicios reconocidos en todo el mundo, y claro, otros
colegas que protagonizaron también al “Cruzado Enmascarado”, como Val Killmer y Ben Affleck (éste
último el actual Batman), que generaron interacciones y adhesiones (shares) en distintas pantallas y a
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través de distintos medios y formatos. West no sólo es considerado como el Batman más carismático
y pop de todos los tiempos, sino que es reconocido además, por ser el Batman que permitió que el
personaje saliera del papel (cómic) para meterse en los hogares a través de la tevé.
La muerte de West generó un revival de la serie original de los ´60, proliferando en YouTube
“subidas” y shares masivos de capítulos y temporadas enteras de la serie, mashups creados por los
seguidores, tributos, parodias, videos enteros de televisión dedicados a revivir guiños de la serie.
También se destaca la utilización de memes y frases célebres en medios sociales, e historias vinculadas
a Adam West, que van desde sus aventuras sexuales con el disfraz puesto (considerar que para los
años ´60, en plena liberación sexual, los actores de la serie contaban con un amplio abanico de
groupies) hasta pequeños detalles de la serie, como por ejemplo, cómo se pensaban los distintos baticomplementos que se usaban en cada entrega (el spray anti-tiburones, distintos elementos que se le
fue añadiendo al mítico cinturón, entre otros).
La ocasión sirvió además, para generar recorridos cronológicos por la franquicia, la evolución
de Batman en películas, y hasta cómo será la nueva entrega cinematográfica escrita, dirigida y
protagonizada por Ben Affleck.
West, que se consagró cultural y socialmente como el mejor Batman – dentro y fuera de la
pantalla - supo explotar, a lo largo de su carrera, su propia transmedialidad: el actor se expande a
través de cómics The Misadventures of Adam West5, películas, como “Return to the BatCave”, coproatgonizada junto a Burt Ward6 canciones como “Miranda”7, donde se ve evidenciada el anclaje o
la asociación de West a la figura de Batman.
Las figuras Adam West-Batman resultan indisociables. Esto podemos verlo en la misma
canción, en su letra, donde Adam West juega a ser Bruce Wayne (Batman), y entremezcla una situación
de romanticismo con una mujer, atribuyéndose sus características de Batman:
“Will tonight be the night that Bruce reveals himself to... the Magnificent Miranda? I’ve never
met a girl like you before, Miranda. (Miranda) And I’d do anything for you if you’d just ask.
(Miranda) Ask me to do anything for you, Miranda. But please don’t ask me to remove my
mask! It’s against the code of heros. But you know how much I love you, darling. So, come
into my kingdom. Boy Genius, what are you doing here? Bruce, come right away! There’s a
job to be done! A giant octopus has run amuck in Washington! Hmm. Boy Genius, this is one
time you’ll have to go out alone. Would you like to make me see my muscles dance, Miranda?
(Miranda) For someone powerful as me, it’s no big task. (Miranda) Ask me to do anything for
you, Miranda. But please don’t ask me to remove my mask! It’s attachted to my special super
thermo-beam-nuclear long underwear. But don’t think I’ve forgotten my promise. Tonight, I’m
going to kiss you. Oh... Bruce, something terrible has happened! Mister ACDC, the Electric
Brain, has threatened to turn off the electric current all over the- ... see what I mean! Holy
Sherlock Holmes, Boy Genius, you’re becoming a real stick in the mud! You better... zoomzoom right out of here. Oh, I can see the hurt look on your face, Miranda. (Miranda) So I’m
gonna do the little thing you ask. (Miranda) Come take a peek, a teeny-weeny peek, Miranda.
Get ready now while I remove my mask! There, darling, what do you think? Oh, please, put it
back. Drat!”

5

https://www.youtube.com/watch?v=9qAghgHBWxw

6

Robin en la serie de tv que lo llevó al estrellato: https://www.youtube.com/watch?v=fC-efhnPdKo

7

https://www.youtube.com/watch?v=zZljPX5DSD8
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También existen figuras de acción de Adam West, Mayor Adam West (Family Guy), Batman
(relativos a la serie), y Lego Batman, con guiños y accesorios a la serie original incluidos.
West tiene apariciones especiales en películas, series (Los Simpson, Family Guy, Big Bang
Theory) videojuegos como Lego Batman, películas animadas, y hasta intervenciones en vivo en
las ComicCon más reconocidas, como las de San Diego. También cuenta con Fan Art, páginas de
Facebook y Twitter, web official, y tienda de sus productos.
A raíz de su muerte, en Los Ángeles se rindió tributo a Adam West con la proyección de
la batiseñal, junto a la familia de Adam West, parte del elenco original, fans, seguidores, políticos
y personalidades destacadas de medios, revistas y el cine. El evento, de relevancia mundial, fue
transmitido por cientos de canales de aire y digitales, fue publicado en radios, revistas, y se realizaron
streamings a lo largo y ancho del mundo. Una vez más, la figura indisociable West-Batman llegaría a
todos los rincones del planeta. Filmación de un fan8.
En el plano local (Argentina), la muerte de West catapultó la historia de un héroe anónimo que
– disfrazado de Batman – que asiste asiste todos los días al Hospital de Niños “Sor María Ludovica”
de la ciudad de La Plata (Buenos Aires) con dibujos, donaciones y juguetes que va colectando día a
día para llevarlos a los pequeños pacientes del hospital.

Conclusiones

La muerte de Adam West pone en evidencia un cruce transmedial entre la figura ficcional de
Batman – en su versión de la serie de los años ´60 - y la de Adam West como actor e icono de una
cultura particular generada en torno a la serie. Las remisiones generadas a raíz de su muerte, potencian
la expansión de dos universos creativos, que juntos, caracterizan el par binario Adam West/Batman
como un nodo narritvo que sintetiza una cultura de época, un estilo actoral, universos narrativos
inagotables, y posibilidades de expansión del universo transmedia a travpes de distintas plataformas,
soportes y lenguajes.
Desde canciones con pegadizas melodías, hasta figuras de acción, la asociación West/Batman
amplía asismismo el abanico generacional de consumo de la ambas franquicias, para mixarlas y
dotarlas de sentido y disfrute en niños, grandes, fanáticos y seguidores ocasionales de series asociadas,
como Familly Guy o Los Simpsons.
Tal como si fuera un fragmento de Okasaki dentro de la replicación de nuestro ADN, cada una
de las piezas recombina épocas, espacios, modos culturales de consumo, y posibilidades narrativas
que se expanden a un lado y otro del las fronteras entre ficción y no-ficción recombinan los universos
para disponerlos en cada caso de forma distinta y enriquecedora en cada instancia, que reconstruye
una forma particular de consumo de estos universos asociados.
Las marcas, guiños y remisiones entre cada una de las lecturas/apariciones/productos y
espacios de desplazamiento de ambas representaciones como un todo (Batman/West como un universo
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https://www.youtube.com/watch?v=aioNo4Pl50o
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único y paralelo que recombina ambas franquicias) permiten que cada translector pueda conformar un
universo único para sí mismo que re-presenta (vuelve a presentar en cada caso) una forma individual
(al tiempo que colectiva)de difrute de ambos universos.
Estas instancias particulares/eventuales dentro de un universo narrativo (como la muerte
de West) permiten generar nuevos puntos de giro dentro de la historia, que resultarán en nuevas
contracciones o expansiones de la red nodal original, siendo la participación de los interactores una línea
posible de explotación y continuación de la franquicia, o un punto de inflexión para propiciar nuevos
recorridos, como el caso de colecciones especiales, lanzamientos de colecciçon, remasterizaci÷on de
la serie el çalbum musical de West, su autobiografìa, re-lanzamiento de la serie original en formato
digital, re-ediciòn de las mismas en formatos màs breves, entre otros recorridos posibles.
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Cidade Dos Homens: um Cisco no Olho da
Estética da Rede Globo
Luis Fernando Severo¹

Na introdução que escreveu em 1997 para a reedição comemorativa de dez anos do lançamento de

seu influente livro Dos Meios às Mediações (2009), Jesús Martín-Barbero observa que “confundir
comunicação com as técnicas, os meios, resulta tão deformador como supor que eles sejam exteriores
e acessórios à (verdade da) comunicação.” A tecnicidade, fundamentada em lógicas de produção, não
ocupa um lugar central nos processos que Martín-Barbero analisa na sua Teoria das Mediações Culturais, mas tem um papel relevante na elaboração da complexa trama de conteúdos provenientes da
observação do espaço simbólico ou representativo que intermedia a relação entre o emissor e receptor, influenciando a forma como a mensagem vai ser recebida por ele. Assim, “o eixo do debate deve
se deslocar dos meios para as mediações, isto é, para as articulações entre práticas de comunicação
e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais”
(Martín-Barbero, 2002).
As favelas brasileiras, expoentes da pluralidade de matrizes culturais de que fala Martín-Barbero, são assentamento urbanos que se estabeleceram informalmente como opção de moradia para
uma parcela das populações não rurais de baixíssima renda, denotando o grande déficit habitacional
do país.  Segundo censo de 2010, vivem em favelas um total de 11.425.644 de pessoas, o equivalente
a 6% da população do país nessa data, pouco mais que a população inteira de Portugal ou mais de três
vezes a do Uruguai. O termo eufemístico “comunidade” tem sido utilizado em tempos recentes pelos
governantes, para atenuar a evocação de precariedade da nomenclatura original, e pelos próprios moradores, desejosos de atenuar o estigma que o termo favelado carrega numa sociedade cuja valoração
social é majoritariamente definida pela condição econômica de seus membros.
A dramaturgia televisiva brasileira surgida desde o estabelecimento de emissoras comerciais
no país, a partir do início dos anos 1950, demorou muitas décadas para situar suas tramas em favelas
que pudessem ser reconhecidas como tais num viés mais realista.  A favela televisiva durante muito
tempo seguiu a cartilha cenográfica que as condições de produção da dramaturgia feita para a TV
impuseram, resumida a tomadas externas para estabelecer as locações, e tramas que se desenrolam
em ambientes estilizados em estúdio, num modelo de produção bastante assemelhado ao das gran45

de produtoras do cinema feito em Hollywood. Embora a historiografia da televisão brasileira seja
relativamente precária e imprecisa, especialistas apontam a novela Partido Alto (1984), de Agnaldo
Silva, produzida pela Rede Globo, como a primeira a situar parte importante da ação num núcleo
dramatúrgico estabelecido numa favela, incorporando com relativa veracidade elementos culturais
típicos da mesma. Até então a favela aparecia de maneira enviesada nas tramas, como referência de
moradia para alguns personagens, sem que suas características mais significativas fossem visualmente representadas ou problematizadas na tela. Num curioso ciclo que se repete de 10 em 10  anos,  as
novelas Pátria Minha (1994) e Senhora do Destino (2004) apresentam a favela, devidamente rebatizada de “comunidade”, como elemento integrante importante para o desenvolvimento do enredo. Na
primeira está em jogo a desapropriação de uma favela, na outra uma comunidade de subúrbio luta por
sua emancipação. Mas é só em Duas Caras (2007/2008) que uma favela fictícia inteira é recriada nos
estúdios do Projac, o grande complexo construído pela rede Globo no Rio de Janeiro para centralizar
toda sua produção dramatúrgica.  Esse grande aparato cenográfico, mobilizado para apresentar o modus vivendi de um grande número de personagens da trama, apresenta-se como tipicamente representativo dos “(...) lugares dos quais provém as construções que delimitam e configuram a materialidade
social e a expressividade cultural da televisão” (Martín-Barbero, 2001, p. 304).
É entre as experiências de 1994 e de 2004 que se situa o tema central deste texto: a série Cidade dos Homens (2002-2005), exibida em quatro temporadas em anos sucessivos e com uma quinta
apresentada em 2018. Quando estreia sua primeira temporada, em outubro de 2002, a série introduz
na televisão brasileira inovações estéticas que em sua maior parte passaram praticamente desapercebidas pela crítica especializada em televisão, mais focada em seu conteúdo diferenciado, e cuja
origem nunca foi diretamente explicitada ou pelo menos inferida pelos seus autores e estudiosos.
A estreia da série acontece apenas dois meses depois que Cidade de Deus (2002, Fernando Meirelles)  chega às telas brasileiras, com imensa repercussão crítica e grande sucesso de público. Embora
compartilhem a mesma ambientação, nem de longe o produto televisivo apresenta a complexidade
narrativa do longa-metragem, muito menos sua carga de violência espetacularizada e contundência da
crítica social. Cidade dos Homens é uma retomada de dois personagens centrais de um curta-metragem que Fernando Meirelles adaptou a partir de uma subtrama do livro homônimo de Paulo Lins que
deu origem à Cidade de Deus. Palace II (2001), co-dirigido por Katia Lund, serviu como uma espécie
de balão de ensaio para o longa-metragem, e introduz os dois protagonistas da série, Laranjinha e
Acerola,  garotos de uma favela carioca que aplicam um pequeno golpe e enfrentam problemas com
os traficantes de drogas que dominam o morro. Nesse filme já se faz presente o grande diferencial
apresentado pela série no interior da dramaturgia global, que reside principalmente em sua estética
fotográfica, no uso da câmera na mão e na utilização majoritária das locações de uma favela real.
Utilizamos aqui o termo “global” não no seu sentido dicionarizado de algo abrangente, completo ou
totalizante, mas na acepção que lhe atribui informalmente a imprensa brasileira, como algo relativo à
estética ou modos de produção da maior emissora de televisão do Brasil (e uma das maiores do mundo), a Rede Globo. Ainda hoje (e na época da estreia da série mais ainda), a Globo é o veículo de comunicação mais influente do Brasil, e seus procedimentos em relação à produção de ficção televisiva
costumam ditar os rumos pelos quais essa atividade envereda no país. Com expressivos resultados de
audiência e excelente resposta da crítica, a série parecia estar destinada a implantar inovações signi46

ficativas na abordagem estética que o campo dramatúrgico da Globo e de emissoras concorrentes faz
do universo das favelas e núcleos habitacionais periféricos. Teoricamente isso se faria traduzir numa
abordagem visualmente mais realista e na utilização de uma mise en scène descolada das limitações
que a habitual técnica multicâmeras traz para o trabalho dos diretores. Há tempos os estudos culturais
e comunicacionais voltados para a análise dos processos televisivos apontam seu caráter representacional para a maior parte dos espectadores.
A televisão é muito mais do que um aglomerado de produtos descartáveis destinados ao entretenimento da massa. No Brasil, ela consiste num sistema complexo que fornece o código pelo
qual os brasileiros se reconhecem brasileiros. Ela domina o espaço público (ou a esfera pública) de tal forma que, sem ela, ou sem a representação que ela propõe do país, torna-se quase
impraticável a comunicação – e quase impossível o entendimento nacional (Bucci, 1996, p. 9).
Devido ao grande volume de produção ficcional diário que precisa ser colocado no ar em
horários regulares a um custo inferior ao da produção cinematográfica, desde os primeiros tempos
da televisão a realização nesse campo adotou a técnica multicâmeras e a gravação em estúdios, assegurando condições acústicas perfeitas e ficando imune às variações climáticas. Produz assim no
Brasil uma espécie de simulacro em menor escala da narrativa cinematográfica vigente  no sistema de
estúdios, conforme definida por David Bordwell. “A narração clássica hollywoodiana constitui uma
configuração particular das opções normalizadas para representar a história e manipular a composição e o estilo.” (Bordwell, 1996, p. 277).
Entre os códigos de linguagem convencionados na adoção dessa técnica está a utilização
sistemática de grande planos gerais, os chamados establishing shots, para indicar ao espectador a
localização geográfica da cena. Antes da implantação do Projac algumas ficções televisivas adotaram
a construção de espaços cenográficos em locações reais, aproveitando determinadas configurações
geográficas. Mas mesmo nessas produções a maior parte das cenas se desenrolava em interiores
construídos nos estúdios, utilizando-se os establishing shots externos apenas como referência de localização. Tanto as cenas externas, captadas por unidades móveis, quanto às de estúdio, faziam uso
de uma técnica que em essência reduz a linguagem clássica do cinema aos seus elementos essenciais.
As diversas câmeras posicionadas frente aos atores em determinadas distâncias, e dotadas de lentes
que permitem a captura de sua imagem em diferentes proporções de tela, estabeleceram uma fórmula
clássica para a TV adaptada do teatro, ou seja, uma boca de cena observada por lentes estáticas. O
registro se dá habitualmente em posições que reproduzem o olhar de um observador em pé ou sentado
diante da cena,  as tomadas em plongé são raras e as em contraplongé proibidas pela colocação da
iluminação no teto do estúdio. A câmera raramente se inclina, só se move em dollys lentos de aproximação e afastamento ou em simulações de movimento induzidos pelo uso do zoom in e out.  Essa
técnica não permite o uso da câmera subjetiva (POV) e estamos sempre vendo os acontecimentos
pelo olhar de um observador não participante dos mesmos. Comparada com os avanços da linguagem
do cinema ao longo das décadas é uma estética conservadora e limitada, que evoca os primórdios do
cinema e o estabelecimento dos rudimentos da mencionada linguagem clássica. Ainda segundo Bordwell “a onipresença clássica converte o esquema cognitivo que chamamos a câmera em um observador invisível ideal, liberado das contingências de espaço e tempo, mas discretamente confinado a
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modelos codificados pelo bem da inteligibilidade da história”. (Bordwell, 1996, p. 161) O olhar desse
espectador idealizado está em plena associação com os processos fisiológicos primários da percepção
imagética, bastante explorados pela gramática fílmica hollywoodiana, num processo que um de seus
expoentes, John Huston, diretor entre outros clássicos, de O Falcão Maltês (1941), descreve com
clareza em seu livro de memórias.
Eu estava falando em estilo, mas antes de falar em estilo, é preciso falar em gramática. Porque
existe, de fato, uma gramática no cinema. As normas são tão inexoráveis como as da linguagem e se encontram nas próprias imagens. Quando é que a câmera inicia ou dissolve uma
cena? Quando é que se deve escurecer, usar uma panorâmica, o carrinho e cortar? As regras
que determinam esses recursos técnicos são bem definidas. De vez em quando, é lógico, devem ser contrariadas e desobedecidas, mas a gente precisa saber que existem, pois o cinema
tem muita coisa em comum com os nossos processos fisiológicos e psicológicos – mais do
que qualquer outro meio de comunicação. É quase como se houvesse um rolo de filme atrás
dos nossos olhos... Como se nossos próprios pensamentos fossem projetados na tela. (Huston,
1987, p. 409).
Exceções a essa estética aconteceram em diversos produtos da linha ficcional da Globo a partir dos anos 1980, principalmente em capítulos iniciais de novelas, muitos filmados em película em
locações no exterior, mas depois de alguns capítulos a estética predominante voltava a ser ditada pela
conjunção estúdio/multicâmeras e pelo ponto de vista do espectador convencional.  É num processo
de ruptura absoluta com esse padrão, aliada à quebra de alguns paradigmas em termos de iluminação
e direção de arte que Cidade dos Homens se impõe como grande inovação estilística na TV brasileira,
num processo criativo que impactou e deixou marcas, mas que nunca foi repetido integralmente em
outras produções globais. A origem desse processo pode ser encontrado na associação com um alto
grau de liberdade criativa entre a emissora e a produtora independente O2, parceira no projeto, neste
caso representada por seu sócio majoritário Fernando Meirelles, produtor, co-roteirista e diretor de
vários episódios, que transpôs para a TV vários procedimentos desenvolvidos em Palace II e aperfeiçoados no longa-metragem Cidade de Deus. Conforme registra Esther Hamburger (2002) na Folha
de S. Paulo, “a produtora de Fernando Meirelles (...) vai deslocando o centro de suas atividades do
universo da propaganda em crise para o do cinema e da TV, em suas atividades do universo da propaganda em crise para o do cinema e da TV, em parceria inédita com a Globo, que finalmente  abre
espaço para a terceirização”.
Dentre as inovações que tornam Cidade dos Homens ímpar na produção global se destacam
aqueles que notoriamente derivam de inovações trazidas ao cinema contemporâneo pelo movimento
dinamarquês Dogma 95. No célebre decálogo do movimento, três interdições afetam a imagética
cinematográfica então vigente com grande profundidade: a obrigatoriedade de filmagem em locações, a restrição do uso de cenografia não pertencente à locação, o uso da câmera exclusivamente
na mão e a proibição da utilização de luz artificial. Publicitário profundamente enraizado na ética
e estética típicas da atividade, Meirelles incorpora sem pudores uma prática recorrente no meio, o
que revela em entrevista concedida ao um programa da TV Cultura: “A gente copia mesmo sem dó
nem piedade, na cara dura, e como é uma coisa corriqueira, usual, todo mundo copia, ninguém tem
pudor em copiar, entendeu?” (Oficinas Culturais na TV, outubro de 1998). Feita num momento em
que o diretor ainda não tinha consolidada sua carreira cinematográfica, e referente exclusivamente ao
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universo publicitário, a declaração retira os véus dos eufemismos “referência” e “influência”, que em
vários momentos mascaram nesse meio a cópia pura e simples de certas tendências em voga no universo audiovisual. No momento em que Cidade de Deus e Cidade dos Homens eclodem nas telas, o
cinema mundial já havia incorporado inclusive em suas vertentes mais comerciais, os procedimentos
visuais advindos da aceitação da estética “suja” e brutalista do cinema praticado pelo Dogma 95. O
uso da câmera na mão, bastante comum pelo menos desde a Nouvelle Vague, é radicalizado aqui pela
sua movimentação incessante e instável, que independe da movimentação dos personagens na cena
e perscruta o mundo em constante inquietação. É um olhar que se desloca inteiramente das questões
fisiológicas apontadas por Huston (1987) e tão caras ao cinema clássico, e valida todos os ângulos de
visão possível. Lembremos que a cinematografia sempre foi regida por parâmetros rigorosos como
aqueles estabelecidos pela bíblia dos diretores de fotografia, o American Cinematographer Manual,
editado pela American Society of Cinematographers. Como observa Bordwell “o classicismo, em
qualquer arte, se caracteriza tradicionalmente pela obediência a normas extrínsecas” (BORDWELL,
1996, p.165). Batizada de shaky camera, essa câmera se torna marca registrada dos filmes do Dogma
porque sua instabilidade constante advém do uso de câmeras leves que utilizam suporte digital, e que
não estabilizam a imagem se não forem usadas com tripé ou steadicam, ambos proibidos pelas regras
do movimento. Deve ter pesado na decisão da Globo em apostar num uso da câmera tão distante de
seus padrões de qualidade a necessidade de acompanhar as transformações que o advento do cinema
digital trouxe para o audiovisual, e ao mesmo tempo reconhecer que certos conceitos de profissionalismo e amadorismo não fazem mais sentido diante do reconhecimento universal de que o conteúdo
de um filme associado à capacidade do diretor em conduzir a narrativa transcende as limitações de
seu suporte técnico.  O que principiou como um dispositivo acionado por uma série de procedimentos
obrigatórios assume um papel importante nas mediações comunicacionais, já que a linguagem inovadora do cinema digital afeta agora um espaço tradicionalmente conformista do processo criativo da
televisão brasileira.
Na televisão, a visão predominante é aquela que produza sensação de imediatez, que é um dos
traços que dão forma ao cotidiano. (…) A marca da hegemonia trabalha aí, nessa forma, na
construção de uma interpelação que fala às pessoas a partir  dos dispositivos que dão forma  a
uma cotidianidade familiar, que não é apenas subproduto da pobreza e das artimanhas da ideologia, mas também espaço de algumas formas de relação primordial e de algumas vivências
que não são menos fundamentais só por serem ambíguas. (Martín-Barbero, 2009, p. 297).
As transformações pelas quais passa a estética cinematográfica e certos ramos da indústria
são muito palpáveis:  Festa de Família (1998) e Os Idiotas (1998) estreiam na Mostra Competitiva
do mais importante festival de cinema do mundo, de onde Vinterberg sai com o segundo prêmio em
importância. Festa de Família, apesar de suas precariedades técnicas, bate recordes de bilheteria na
Europa, e é distribuído comercialmente em inúmeros países.  Indicado pela Dinamarca ao Oscar de
Melhor Filme Estrangeiro, fica entre os cinco finalistas na categoria. É notável a série de processos
técnicos inaceitáveis pelos cânones da fotografia televisiva que se repetem de episódio em episódio
em Cidade dos Homens: câmera ostensivamente tremida,  foco impreciso,  imagem granulada e de
baixa definição e  falta de continuidade fotográfica. No Dogma essas questões eram consequências de
uma aspiração em despojar o cinema de uma asfixia estética para a qual os preciosismos e maneiris49

mos em voga a partir dos anos 1980 encaminhavam a fotografia cinematográfica, com sua profusão
de filtros e manipulações de laboratório. Na série essas são escolhas que procuram emular o novo
cinema aparentemente mais realista que emerge em sintonia com a aceitação dessa nova configuração
da imagem nas telas. Ao enveredar por esse caminho Meirelles e seus parceiros aproximavam a TV
brasileira, mesmo involuntariamente, com um ideário realista preconizado por André Bazin e outros
críticos. Embora não tenha sido o único diretor da série, Meirelles é notoriamente seu showrunner, o
responsável por sua conceituação e configuração final. Como detecta Fernando Andacht (2013) em
análise semiótica sobre um episódio da série, a conjugação dessa estética que busca um suposto realismo com o uso de atores não profissionais, muitos oriundos do próprio meio social abordado, coloca
em jogo também a busca da autenticidade no âmago da ficção:
A pesar del evidente rédito comercial y pintoresquista de filmar en la favela carioca, hay un
efecto semiótico específico que resulta de representar el mundo de la vida de la marginalidad
social en Brasil. Se trata de la autenticidad en el seno de la ficción: no sólo el lugar es genuino,
también lo son los protagonistas que allí actúan. (Andach, 2013, p.12).
Essa busca justifica-se diante do olhar de fora com que os realizadores enxergam a favela, que
acaba se tornando o campo dramatúrgico onde esse aparente realismo parece se fazer mais necessário. Embora não abdique da luz artificial em interiores, a fotografia dos episódios da série não investe
nela como responsável pela construção imagética, trata-se mais de um clareamento para favorecer os
sensores da câmera, a falta de um tratamento fotográfico ostensivo busca visivelmente uma aproximação com o olhar documental. Não é difícil inferir que essa estratégia acomoda as dificuldades que
os realizadores teriam ao abordar uma realidade social muito diversa da sua, sob o manto do realismo
simulado eles estariam representando com fidelidade o universo ficcional enfocado na série, realidade
essa que por questões de classe estaria completamente fora do alcance de suas experiências existenciais. Ao contrário da novela tradicional, onde as convenções narrativas e a estética engessada pela
abordagem multicâmera, e no interior da qual as representações visuais da favela não se distinguem
dos demais espaços urbanos, em Cidade dos Homens a fotografia despojada opera sobre um campo
visual sem vestígios ostensivos da direção de arte. Não é à toa que esse é o único produto audiovisual
da Globo gravado majoritariamente em favelas reais, depois dele esses espaços urbanos voltam a
aparecer recriados cenograficamente, iluminados de forma convencional e a shaky camera é reservada quase que exclusivamente para cenas de ação. Opera-se aí um deslocamento onde as inovações
tecno-estéticas da proposta original da série não parecem mais necessárias para o padrão narrativo
em vigor, como se os conteúdos dramatúrgicos não precisassem mais dessa forma de interação. É a
materialização de uma espécie de crença na autonomia da mensagem que contradiz o que preconiza
Martín-Barbero:
A verdadeira proposta do processo de comunicação e do meio não está nas mensagens, mas
nos modos de interação que o próprio meio – como muitos dos aparatos que compramos e
que trazem consigo seu manual de uso – transmite ao receptor. (Martín-Barbero, 2002, p.55).
Revista numa perspectiva distanciada pela passagem do tempo, essa primeira temporada da
série revela não só sua sintonia com o cinema pós-Dogma mas também integra o corpus audiovisual
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que a crítica batizou de favela movie, uma espécie de sub-gênero que floresceu na esteira  do sucesso
de filmes como Cidade de Deus e Tropa de Elite, e que levou a crítica Ivana Bentes a cunhar a expressão “cosmética da fome”, uma espécie de perversão conceitual da “estética da fome” conceituada por
Glauber Rocha. A crítica especializada em televisão se manifesta na época da exibição da primeira
temporada em termos exclusivamente conteudístico, lhe escapa completamente a questão estética diferenciada, como demonstra o texto de Fernanda Dannemann publicado na Folha de S. Paulo, o jornal
de maior circulação do Brasil.
Quem sintonizar a Rede Globo nas noites das próximas terça, quarta, quinta e sexta-feira terá
uma surpresa. Estará no ar a microssérie “Cidade dos Homens”, com atores e uma temática -o
conflito interno de meninos pobres assediados pelo tráfico de drogas- que normalmente não se
vêem na emissora. (Folha de S. Paulo, 2002).
Essa aproximação é mais evidente na crítica que o jornal O Globo publica logo após a exibição do primeiro episódio, onde uma entusiástica Amélia Gonzalez proclama:
Sem floreios, como exige a ocasião: o episódio “A coroa do imperador”, primeiro do seriado
“Cidade dos Homens”, exibido anteontem pela Rede Globo, deve ser considerado um marco
na história da televisão brasileira. Se preferirem, na nossa História. (O Globo, 2002).
Em todos os textos do período, nenhuma observação sobre qualquer diferencial na  representação estética da favela apresentada pela obra, somente sobre o impacto emocional que roteiristas e diretores extraem de uma realidade pouco representada com o que se acredita ser realismo na televisão
brasileira, sempre sob o viés de um conteúdo que transcende a forma a ponto de anular sua percepção.
Desde que as primeiras temporadas de Cidade dos Homens foram ao ar, as favelas brasileiras abrigaram núcleos importantes de diversas produções televisivas, tanto na Rede Globo como em
suas concorrentes. No entanto voltou-se ao padrão tradicional de direção de arte, do uso das técnicas
multicâmera e do confinamento em cidades cenográficas e estúdios, a ponto de se construir no Projac
um complexo cenário de favela para a novela I Love Paraisópolis, onde esse espaço urbano é o mote
central da trama.  O uso desse conjunto de procedimentos parece cristalizado na mise en scène televisiva brasileira contemporânea, numa evidente regressão em relação aos parâmetros que Cidade
dos Homens estabeleceu em seu interior. Mais do que um empobrecimento estético, esse processo
regressivo assinala a aproximação de um viés mais conservador diante da riqueza cultural que esses
espaços abrigam. Como enfatiza Machado:
Não basta criticar a televisão considerando somente as questões que dizem respeito sobre
seus efeitos superficiais na sociedade em que está inserida, sem implicar em um estudo mais
aprofundado sobre os modos de produção e veiculação que lhes são próprios e muitas vezes
exclusivos. O contexto, a estrutura externa, a base tecnológica, também contam, é claro, mas
eles não explicam nada se não considerarem o que mobiliza tanto produtores quanto telespectadores: as imagens e os sons que constituem a “mensagem” televisiva (Machado, 2003, p.19).
A quinta e a sexta temporadas de Cidade dos Homens foram exibidas em 2017 e 2018, e é
notória em ambas que a estética original da série foi passada a limpo, homogeneizando seu conteúdo
para bem servir a um conformismo criativo, em sintonia  com um tempo onde as redes sociais e os
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meios de comunicação repercutem com intensidade crescente as vozes mais reacionárias de nossa
sociedade. Uma prova de que vistas em perspectiva histórica, as primeiras temporadas da série representaram um agora incômodo cisco que turvou momentaneamente a visão da triunfante estética
global.
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Crível e/ou Incrível: as Narrativas de
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A relação da mídia com a tecnologia reflete nas práticas atuais pelo modo transformador que está

sendo articulada. No jornalismo, a representação dos fatos é descaracterizada pelas novas formas de
narrativas que abdicam de modelos clássicos e oferecem outros modos de compartilhar (e não mais
exibir) as informações.
Pesquisas focadas no jornalismo imersivo são prematuras e se encontram embasadas em experiências que as empresas de comunicação disponibilizam para o público. Alguns estudos consideram
como potencialidade de mídia e outros como uma narrativa clássica que sofre mutações. Com o objetivo de ampliar o discurso sobre o uso da realidade virtual (RV) no jornalismo, buscamos entender o
processo de representação visual, os fatores tecnológicos que contribuem para uma maior “presença”,
e a exploração da narrativa por meio de imagens sintéticas ou captadas. A priori, o modelo clássico
de vídeos e documentários jornalísticos exige que o realismo da imagem seja propriedade inerente
ao fato retratado. No entanto, a noção de realismo da imagem traz mais incertezas do que definições.
Por isso, neste trabalho, consideramos como imagem realista aquela captada naturalmente pela lente
da câmera.
No campo teórico, o debate se baseia nos conceitos de presença e imersão de autores que se
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dedicam em explorá-los dentro do campo da RV. Nas duas situações, mas em proporções diferentes,
é descrita a sensação de experimentar um ambiente virtual por meio de uma ilusão consciente, ou
seja, apesar de se ter conhecimento de que é uma situação simulada, o corpo reage como se estivesse
vivenciando algo que é real.
No campo do jornalismo, essa situação torna-se um ponto crítico para aplicação, já que uma
narrativa noticiosa requer a aplicação de conceitos técnicos e éticos. Por outro lado, o modelo suscita
outras questões sobre o quanto as experiências em RV renovam os meios de expressão, ampliam as
possibilidades e a produção de subjetividades.
Embora a maioria das pesquisas existentes não se direciona ao jornalismo ou mesmo aos
estudos de comunicação, as fontes que tornam esse assunto relevante vêm das práticas de mercado,
das experiências de produtores e jornalistas que criam conteúdos noticiosos para RV. Diante disso,
alinhamos aos conceitos que creditam a fomentação dessas práticas e que tentam responder como que
a representação visual de um sistema imersivo tem uma resposta realista por parte do usuário? Essa
questão é demonstrada em duas produções noticiosas para RV: Project Syria e Clouds over Sidra, que
apresentam modos diferentes de representar a notícia e possuem elementos ortogonais que contribuem para o sentimento do usuário: sensação de presença e empatia.

O Ambiente Virtual

Existe uma definição popular ou dóxica de um ambiente digital: imersivo e não-imersivo.
Slater (2009) exemplifica utilizando-se “quase” de uma metalinguagem. Segundo o autor, a diferença
fundamental está na capacidade que o sistema imersivo tem de simular um sistema que não é imersivo. O contrário não existe. Dentro de um ambiente virtual regido por leis ideais e vias dispositivas é
possível simular a interação com um computador, mas usar o computador para simular um ambiente
imersivo não funciona da mesma maneira, ou seja, são condições assimétricas de uma realidade que
é física.
Slater (2009) apresenta dois conceitos amplamente discutidos na literatura para reivindicar a
indiscernibilidade da realidade virtual imersiva a outros meios: place illusion (PI) o qual se refere a
sensação de “estar lá”, mas ciente de que não está, ou seja, o corpo como pertencente a dois lugares
ao mesmo tempo, e plausibility illusion (Psi) que diz respeito à verossimilhança do ambiente virtual
em que o corpo acredita que o que se mostra realmente está em curso.
Slater (2009) observou que o Psi é determinado pela medida em que o sistema pode produzir
eventos que diretamente se relacionam com o participante, a credibilidade geral do cenário
sendo representada em comparação com expectativas. Argumentamos que quando ocorrem PI
e Psi, os participantes responderão de forma realista a realidade virtual (p. 3.549)4.

4

Texto original: Psi is determined by the extent to which the system can produce events that directly relate to the
participant, the overall credibility of the scenario being depicted in comparison with expectations. We argue that
when both PI and Psi occur, participants will respond realistically to the virtual reality.
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O Início da Realidade Virtual (RV)

A realidade virtual foi inventada pelo cineasta hollywoodiano, Morton Heilig, que objetivou
um tipo específico de cinema que fosse elevado a outra potência de sentidos e de percepção, criou, na
década de 50, o Sensorama. Segundo o ArtMuseum.net (2000), “sua premissa era simples, mas marcante para o seu tempo: se um artista controlasse a estimulação multisensorial do público, ele poderia
proporcionar-lhes a ilusão e a sensação da experiência em primeira pessoa, de realmente “estar lá””5
A invenção de Heilig não utiliza a informática, mas promove a imersão. A primeira experiência do Sensorama foi uma viagem de carro em que imagens e sons foram previamente gravados e
projetados em frente ao pára-brisa onde o espectador podia sentir determinados cheiros e vibrações
que completava a sensação de imersão. Alguns autores dedicam o início da RV a Ivan Sutherland cuja
invenção permitia a manipulação gráfica de imagens em 3D, via computador. Ainda na década de
1960, Sutherland inventou o primeiro capacete com sistema de rastreamento e de imagens geradas via
computador. Nas décadas seguintes outros dispositivos foram incorporados ao ambiente como luvas,
comando de voz, gráficos em 3D e computador pessoal. Segundo Biocca (1995), o termo realidade
virtual foi cunhado por Jaron Lanier em 1980.
Desde quando surgiu, a RV depende de domínios vizinhos para que sua funcionalidade atinja
níveis de excelência. A base para o fortalecimento de ambientes virtuais nasceu na década de 1960,
em uma área específica: simuladores de voo. O interesse no treinamento de pilotos de aeronaves em
ambientes virtuais apareceu devido às complexas operações e aos riscos que os pilotos sofriam em aeronaves reais. Desde então, as tecnologias relacionadas aos sistemas de exibição, computação gráfica,
interfaces imersivas, conteúdos próprios para RV, entre outros, estão em contínuo desenvolvimento.
No entanto, a RV sempre esteve atrelada ao alto custo dos equipamentos e suas aplicações
centradas em universidades, instituições de pesquisas e empresas. Esse cenário mudou nos últimos
anos devido à evolução tecnológica e a redução substancial nos preços de hardwares e softwares.
Atualmente, os dispositivos, para que a experiência seja possível, estão acessíveis ao público e isso
tem impulsionado o mercado a investir em produtos e conteúdo para a RV.
A força motriz que impulsiona à RV é a de promover a imersão dos usuários para dentro de
um mundo produzido para seguir as próprias leis: força, movimentos, ações, reações, etc. Assim, para
que a RV pareça autêntica, ela deve responder às ações dos usuários e ser interativa. No entanto, para
que haja interatividade, é necessário o uso de dispositivos que conectam o usuário a um computador.
Atualmente existem vários tipos de dispositivos como capacetes (HMD, sigla que significa Head-Mounted Display), rastreadores de movimentos para interpretação de comportamento e luvas, além
de outros dispositivos que intensificam os sentidos (tato, visão e audição).
LaValle (2016) afirmou que conforme os humanos interagem, torna-se importante rastrear
seus movimentos, o que é uma forma importante de captura. Quais são as suas expressões
faciais enquanto usa um headset VR? Precisamos saber seus gestos de mão? O que podemos
5

Texto original: His premise was simple but striking for its time: if an artist controlled the multi-sensory stimulation of the audience, he could provide them with the illusion and sensation of first-person experience, of actually
“being there.”
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inferir sobre seu estado emocional? Os olhos deles estão focados em mim? [...] Parece quase
certo, mas as pequenas diferenças são perturbadoras. Atualmente, não há uma maneira fácil
de nos fazer aparecer para os outros em uma experiência de RV exatamente como fazemos no
mundo real e, na maioria dos casos, podemos não querer fazê-lo (pp.7-8).6

LaValle (2016) ao questionar “o quão real deve ser uma experiência em RV?” (p. 6)7 coloca
em evidência questões sobre como a capacidade computacional de gerar os gráficos em tempo real e,
ao passo que se aperfeiçoa, estimula uma produção centrada no perfeccionismo ao retratar o real. A
simulação do virtual condizente com o real encontra tendências no videogame e, como o aprimoramento técnico para construção de mundos virtuais é um fato recente, essa questão ainda irá encontrar
movimentos opostos.
Segundo Heim (1993), os aspectos que caracterizam a RV são simulação, interação, artificialidade, imersão, telepresença, imersão total do corpo e comunicação em rede. Todas essas características tem a ver com a forma que o usuário interage dentro de um mundo simulado e a potencialidade
de imersão.
Para realizar tecnicamente um ambiente virtual é necessário explorar o potencial dos dispositivos utilizados para a experiência. A simulação dinâmica de objetos, personagens virtuais, som,
ambiente 3D, entre outros, exige animação em tempo real de acordo com as leis que regem esse tipo
de ambiente: físicas e comportamentais. As escolhas estéticas em RV, segundo LaValle (2016), devem
estabelecer os limites baseando-se no objetivo do projeto e, por isso, não existe (ainda) um regime
estabelecido para a criação de ambientes virtuais.
LaValle (2016) sugeriu que como criador de experiência em RV, pense cuidadosamente sobre
a tarefa, as metas ou o efeito desejado que você deseja ter sobre o usuário. Você tem a oportunidade de tornar a experiência melhor que a realidade. O que eles estarão fazendo? Fazendo
um curso de matemática? Experimentando uma performance teatral ao vivo? Escrevendo software? Projetando uma casa? Mantendo um relacionamento de longa distância? Jogando um
jogo? Ter uma sessão de meditação e relaxamento? Viajando para outro lugar na Terra ou no
universo? Para cada um deles, pense em como os requisitos de realismo podem variar (p. 7)8

Estamos imersos num mundo quase instantâneo e desenvolvemos um comportamento natural
e inconsciente diante dessa reatividade. No mundo virtual, é necessário que essa instantaneidade faça
parte do ambiente virtual. Porém, o desempenho do ambiente virtual depende também do desenvolvimento e do aumento da potência computacional necessária para tratar de todos os elementos que

6

Texto original: As humans interact, it becomes important to track their motions, which is an important form of
capture. What are their facial expressions while wearing a VR headset? Do we need to know their hand gestures? What can we infer about their emotional state? Are their eyes focused on me? […]It seems almost right,
but the small diferences are disturbing.There is currently no easy way to make ourselves appear to others in a
VR experience exactly as we do in the real world, and in most cases, we might not want to.

7

Texto original: How “real” should the VR experience be?

8

Texto original: As a VR experience creator, think carefully about the task, goals, or desired efect you want to have
on the user. You have the opportunity to make the experience better than reality. What will they be doing? Taking
a math course? Experiencing a live theatrical performance? Writing software? Designing a house? Maintaining
a long-distance relationship? Playing a game? Having a meditation and relaxation session? Traveling to another place on Earth, or in the universe? For each of these,think about how the realism requirements might vary.
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fazem parte do ambiente.
Cada conexão na cadeia de processamento (interface de entrada, rede de comunicação, computador, interface de saída) apresenta atrasos (devido a transmissões, tempos de processamento, frequências de amostragem, entre outros) os quais se acumulam e representam a latência do sistema.
Essa latência é, portanto, um artefato inerente aos ambientes virtuais interativos. Em alguns casos,
quando não é controlada e excede o limite de tolerância, o usuário pode rejeitar a experiência. Isso
significa que, quando o usuário executa uma ação ou uma reação dentro do sistema é necessário que
a exibição do próximo estágio seja quase instantânea. Por exemplo, a medida que a cabeça se move
para esquerda, para a direita, para cima ou para baixo é necessário que o cenário tridimensional acompanhe os movimentos do usuário, em tempo real e na ordem que percebemos as coisas: profundidade
de campo, luzes, cores, tamanho de objetos, perspectivas.
LaValle (2016) observou que nesse caso, a estimulação visual proporcionada pelos mundos
virtuais combinaria, em termos da geometria, com o que ocorreria em um mundo físico similar. Não haveria erros no tempo e no espaço (embora a física possa não corresponder de qualquer maneira devido a suposições sobre iluminação, sombreamento, propriedades do material,
espaços de cores e assim por diante) (p. 196)9.

Existem duas maneiras de construir um ambiente virtual na RV: sintético e captado10 . O sintético consiste na construção de um ambiente por meio de técnicas computacionais seguindo premissas
geométricas e físicas que reagem conforme suas próprias leis. Essas técnicas são muito utilizadas
para compor o ambiente de jogos. Já o ambiente captado depende de câmeras específicas que captam
imagens em 360º.
Como Medir um Ambiente Imersivo

A questão que antecede a avaliação de eficiência de um ambiente imersivo diz respeito ao
quanto o usuário está preparado para agir neste cenário. Há milhares de anos, nosso corpo evolui por
mecanismos biológicos que funcionam e respondem a um ambiente natural. No entanto, o ambiente
virtual, por sua vez, requer ações superficiais e que atenda às exigências próprias do sistema. Em
alguns casos, as inconsistências entre mundo virtual e o real causam desconforto em alguns usuários
como náuseas e dores de cabeça. Isso ocorre por porque o cérebro está se adaptando aos novos estímulos ou porque o ambiente não é qualificado para promover a experiência em razão de interferências
como ruídos e oscilações nas imagens, baixa qualidade gráfica, entre outras. Neste sentido, LaValle

9

Texto original: In this case,visual stimulation provided by the virtual worlds hould match what would occur in a
similar physical world in terms of the geometry. There would be no errors in time and space (although the physics might not match anyway due to assumptions about lighting, shading, material properties, color spaces,and
so on).

10

Os termos synthetic e captured são utilizados LaValle (2016) para determinar os dois modos de construção de
mundos artificiais na RV e que nessa pesquisa foram traduzidos para sintético e captado. O termo sintético é
utilizado com frequência na literatura para designar uma ambiente construído por meios informáticos. O termo
captado é usado na prática do audiovisual.
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(2016) questiona o que é necessário para que a experiência no ambiente virtual seja eficiente e adequada ao usuário?
LaValle (2016) afirmou que para responder a essas perguntas e mais, precisamos entender
várias coisas: 1) fisiologia básica do corpo humano, incluindo os órgãos dos sentidos e vias
neurais, 2) as principais teorias e insights da psicologia perceptiva experimental, e 3) a interferência da RV projetada sistema com nossos processos perceptuais comuns e as implicações
resultantes ou efeitos colaterais (p. 53)11.
Presença, Imersão e Empatia

O conceito sobre presença é complexo e se multiplica na literatura em tempos de sociedade
em rede. Para Heeter (1992), a presença é uma sensação de “estar lá” e baseada no estímulo sensorial
que se articula com o meio. Já Lee (2004) classifica a presença a partir de três subtipos: a presença
física (atuação com os objetos), a presença social (atuação com atores sociais) e auto presença (percepção). Todos os subtipos de presença, segundo o autor, são mediadas ou criadas artificialmente
por algum tipo de tecnologia. Sobre a tecnologia, Obana & Tori exemplificaram que “só enxergamos
porque temos como meio a luz, só ouvimos porque temos como meio o ar. Sendo assim também pode-se considerar a existência de presença tendo como meio de comunicação o ambiente natural, sem
a utilização da tecnologia (p. 4)”.
Notadamente várias pesquisas se concentram em descobrir a eficiência que alguns meios têm
em criar a sensação de presença e que se assemelha a presença física, são todos construtos teóricos,
que tentam mensurar o distanciamento que o sujeito tem da realidade física.
Como, por exemplo, o uso da RV para tratamentos de fobias e outros distúrbios psicológicos
cuja a sensação de presença do sujeito não está amparada por algo que é localizável no espaço físico,
mas é uma realidade cambiante e desmaterializada.
Slater (2009) aponta que os sistemas imersivos têm a ver com as contingências sensório-motoras. O significado do termo sensório-motor está relacionado à inteligência prática do corpo em
suas ações com o mundo exterior, uma vez que a inteligência sensório-motora organiza a realidade
em grandes categorias de ação que são os esquemas do objeto permanente, do espaço, do tempo e da
causalidade. No ambiente virtual existem inconsistências sensório-motoras e não importa o número
de canais de interações disponíveis. Um tipo de inconsistência, por exemplo, é a simulação do corpo
subindo uma escada enquanto o corpo no mundo real permanece inerte.
Assim, os níveis de imersão da RV irão depender basicamente da tecnologia empregada para
promovê-los e que podem ser em maior ou menor grau. Para esses casos, a imersão é mensurável
(Slater, 2009). Por outro lado, a presença depende da resposta do usuário, portanto, subjetiva. Alguns
fatores como campo de visão, resolução da imagem, profundidade visual, renderização das imagens
(latência do sistema) a partir dos movimentos rastreados, verossimilhança na composição das ima11

Texto original: To answer these questions and more, we must understand several things:1) basic physiology of
the human body, including sense organs and neural pathways, 2) the key theories and insights of experimental
perceptual psychology, and 3) the interference of the engineered VR system with our common perceptual processes and the resulting implications or side efects.
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gens, entre outros, determinam o nível de imersão.
A perspectiva em primeira pessoa é um dos principais atributos da RV porque permite vivenciar a experiência se colocando no lugar de outra pessoa ou testemunhar uma situação. No caso do
jornalismo, essa estratégia narrativa possibilita uma importante ferramenta para compartilhar, por
exemplo, contextos envolvendo questões sociais.
O Mercado da RV e o Impacto no Jornalismo

As expectativas em tornar a RV em um tipo específico de tecnologia sem precedentes na dicotomia homem-computador fizeram com que instituições de pesquisa e de mercado se reunissem em
prol do avanço tecnológico da RV para torná-la acessível ao público. Atualmente, os dispositivos que
são necessários para que haja uma experiência minimamente imersiva estão disponíveis no mercado.
Diante desse contexto, várias áreas (pesquisas, medicina, educação, empresas, arquitetura, jogos, entre outros) estão usando a RV para fins específicos. No jornalismo é uma prática recente e encontra-se
institucionalizado. Empresas como New York times e CNN (EUA), Folha de São Paulo (Brasil), The
Guardian e BBC (Inglaterra) estão produzindo material em vídeo 360º e, experimentalmente, em RV.
O site Periodismo.com (2016) apresentou dados que demonstram que os tempos de engajamento dos espectadores de RV são notáveis. Eles assistem, em média 3,9 minutos de filmes
de realidade virtual, ou 50% a mais que o vídeo convencional (2,6 minutos) e 160% a mais do
que o texto (1,5 minutos).12
As pesquisas sobre jornalismo imersivo são recentes e se encontram amparadas pelas potencialidades que surgem da experiência entre o usuário e a notícia representada por meio de ambiente
imersivo e que produz efeitos.
Assim, apontamos três valores centrais para o jornalismo imersivo: a possibilidade de imersão, a sensação de presença, e o poder de gerar empatia. Esse último, como resultado da sensação de
“estar lá” no lugar retratado ao mesmo tempo que a tecnologia faz desaparecer o espaço físico. Nonny
de la Peña, considerada a pioneira no jornalismo imersivo, sugere três variáveis que determinam o
valor da peça noticiosa: 1) a representação do local, 2) a sensação de que a experiência é real e 3) que
a experiência seja retratada em primeira pessoa.
Project Syria e Clouds Over Sidra

As produções jornalísticas em RV Project Syria13, da jornalista Nonny de la Peña, que mostra

12

Texto original: Los tiempos de engagement de los espectadores de VR son notables. Estos miran películas de
realidad virtual por un promedio de 3,9 minutos, o sea un 50 por ciento más que el video convencional (2,6
minutos) y 160 por ciento más que el texto (1,5 minutos).

13

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=digE62wpHOk . Informações sobre o projeto disponível em:
https://docubase.mit.edu/project/project-syria/
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a situação das crianças refugiadas na Síria e insere o usuário como “testemunha” dos eventos violentos, e Clouds over Sidra14, um projeto da Organização das Nações Unidas (ONU), criado por Chris
Milk e dirigido por Gabo Arora e Barry Pousman, que narra a história de Sidra, uma menina de 12
anos, que vive no Campo de Refugiados de Zaatari, utilizam de técnicas de RV para peças noticiosas.
As peças utilizam da narrativa em primeira pessoa e de uma perspectiva compartilhada, e
isso, faz com que o usuário tenha uma melhor compreensão do relato ao mesmo tempo em que gera
empatia. No entanto, enquanto que Clouds over Sidra utiliza uma câmera para captura documental,
em Project Syria as imagens são simuladas em técnicas computacionais gráficas que se assemelham
à linguagem de videogame, um cenário modelado cujas limitações são derivadas de regras impostas
pela autoria.

Figura 01. Cena de Project Syria

Figura 02. Cena de Clouds over Sidra

Os dois estilos requerem que a narrativa clássica linear do vídeo jornalístico passe a ser interativa e foque na experiência do usuário. Assim, a combinação da interatividade com o modelo
noticioso, seja por imagens naturais ou sintéticas, viabiliza outros eixos da notícia que não é possível
no modelo clássico.
Observa-se, portanto, que a qualidade do ambiente virtual não representa a necessidade de
uma cópia fiel do mundo real, o que é confirmado, por exemplo, pela experiência dos games em RV.
Como observa Slater (2009), o nível de imersão do usuário em um mundo virtual em maior ou menor
grau se deve às contingências sensório-motoras que esses ambientes suportam.
Nonny de la Peña afirmou em entrevista ao canal Vice (2015) que a realidade virtual pode
produzir um tipo de enjôo ou desordem devido ao movimento, então, quando você projeta um
trabalho no qual o público sente que está presente no palco, você deve respeitar o fato de ter
arrastado todo o seu corpo para a experiência. Esse tipo de narrativa espacial requer considerações muito específicas para o design e a chave é imaginar que você realmente está no centro
da história. O outro elemento crucial que sempre deve ser considerado é a velocidade da taxa
de atualização dos óculos. Tem sido incrível trabalhar com algumas das principais tecnologias, com as quais você pode criar imagens na tela capazes de rastrear cada movimento do

14

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=mUosdCQsMkM
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espectador para evitar tonturas.15
Considerações Finais

As questões levantadas por essa pesquisa participam de um diálogo que apensas se inicia. A
literatura na área ainda se arrisca nas primeiras teorias para dar conta das transformações que a narrativa jornalística sofre quando utiliza a RV para criar, produzir e compartilhar informações. As leis próprias do ambiente virtual modificam as estruturas do modelo clássico do vídeo jornalístico, e, agora,
requer que o usuário experimente tudo do lado de dentro, como testemunha da história narrada. Com
a legitimidade de dispositivos conectados e a qualidade do espaço simulado, a imersão é inerente e
a sensação de presença é real. E, independe das tecnologias utilizadas para a produção de imagens:
sintética ou captado. Observamos que o principal diferencial para que a experiência imersiva seja
positiva e alcance o efeito esperado diz respeito aos aspectos narrativos e a qualidade dos dispositivos
conectados, uma vez que o envolvimento do usuário ocorrerá nos campos físico e sensorial.
A popularização da RV por meio da redução dos custos dos equipamentos tanto para o usuário
quanto para a produção de conteúdo, faz com que grupos de mídia como New York Times, Euronews,
The Guardian, CNN, entre outros, invistam em núcleos de produção e na reformulação de suas atividades no campo jornalístico.
Diante desse cenário, observamos uma real potencialidade para a produção de peças noticiosas para RV pois se mostram eficazes quanto ao envolvimento do usuário com a história narrada. No
entanto, a prática também requer da mesma ética que compõe o trabalho jornalístico. Pois é justamente na eficiência da RV como meio imersivo é que o jornalismo imersivo encontra o limite para a
criação de conteúdos.

15

Texto original: La realidad virtual puede producir una especie de cinetosis o transtorno debido al movimiento,
así que cuando diseñas una obra en la que el público siente que se encuentra presente en escena, tienes que
respetar el hecho de que has arrastrado su cuerpo entero hacia la experiencia. Este tipo de narrativa espacial
requiere unas consideraciones muy específicas para el diseño y la clave es imaginar que realmente te encuentras en el centro de la historia. El otro elemento crucial que siempre hay que considerar es la velocidad de la
frecuencia de actualización de las gafas. Ha sido increíble trabajar con algunas de las tecnologías punteras,
con las que se pueden crear imágenes sobre la pantalla capaces de rastrear cada movimiento del espectador, de
modo que se eviten los mareos.
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El Autor y el Videoclip en Youtube:
Tendencias en un Contexto Post-Televisivo
José Patricio Pérez Rufí1

Frente a otros discursos como el cinematográfico o el televisivo, en los que la autoría se recoge

textualmente como un factor capaz de dotar al producto de identidad, el videoclip en sus primeras
décadas de historia ha visto ignorado este reconocimiento y en muy pocas ocasiones se ha incluido
en el propio discurso la atribución de la autoría. Este hecho se explica desde la misma indiferencia
con que se atendía a la identificación de los creadores de estas piezas, como anónimos realizadores
al servicio de los intérpretes musicales, que simbólicamente pasaban a responsabilizarse de todos los
aspectos creativos del vídeo musical, incluso si esto no era así.
En la década de los ochenta hubo excepciones a la ocultación de la autoría del videoclip y
estuvieron ligadas a célebres realizadores que hacían incursiones puntuales en el campo del videoclip,
caso de John Landis o Martin Scorsese en sus trabajos para Michael Jackson o de otros como David
Fincher (iniciado en el videoclip antes de emprender su carrera como director de largometrajes, con
clips para Madonna, Sting, George Michael o Aerosmith), Gus Van Sant (Red Hot Chili Peppers),
Michael Bay (Meat Loaf), Spike Lee (Public Enemy, Prince), Brian de Palma (Bruce Springteen) o
Jonathan Demme (New Order).
Es, sin embargo, en la década de los noventa cuando surge varios directores de videoclips
que adquieren la categoría de realizadores estrella del formato o “autores-clip”, como los define Rodríguez-López (2017), entre los que se encontraría Michel Gondry, Chris Cunnigham o Spike Jonze,
además de otros muchos que ya estaban en la órbita del videoclip con una fuerte identidad proyectada
en sus creaciones, como Jean-Baptiste Mondino o Anton Corbijn. Podríamos afirmar que este grupo
de directores, apoyados por las ediciones videográficas de sus trabajos y algunas publicaciones monográficas que reivindicaban la importancia de su figura y su obra, conforma la primera generación
específica de directores de videoclips con un reconocimiento autoral.
Con la distribución online del videoclip y YouTube, Vevo o Vimeo como principales plataformas de acceso a aquellos, el vídeo musical entra en una etapa en la que se acelera la experimentación

1

Profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga.
Doctor por la Universidad de Sevilla.
E-mail: patricioperez@uma.es.
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al liberarse de los condicionantes formales y de contenidos que imponía la producción previa para
televisión, al tiempo que se introducen nuevas tendencias, propagadas con rapidez, que convierten al
videoclip en un formato en permanente evolución y capaz aún de sorprender y sobrepasar límites que
ahora no tienen sentido de ser y que llegan a cuestionar la naturaleza del formato musical comercial
y sus objetivos últimos.
Consideramos que, entre estas tendencias, se encuentra una reivindicación de la autoría del
videoclip que va mucho más allá de los directores estrella y que alcanza a muchos creadores en diferentes disciplinas, no siempre de notable notoriedad. Esta visibilidad de la identificación autoral
se hace desde el propio discurso, a través de textos (extradiegéticos) sobreimpresos en pantalla que
indican los nombres de algunos responsables de la pieza. En algunos casos se identificará únicamente
al intérprete musical o el título de la canción, una información que ya se ofrecía en los vídeos emitidos
por programas de televisión.
Creemos que en los últimos años, como tendencia creciente, se ha recogido en estos textos
también el nombre de la persona responsable de la realización, pero también otro tipo de información
relevante capaz de dotar de identidad al discurso como la productora, la dirección de fotografía, la
dirección artística o el reparto de actores, modelos o personas participantes en el campo de la actuación. Pretendemos así demostrar que estos textos discursivos constituyen una forma de proto-títulos
de créditos –en algunos casos reducidos a uno o dos textos- con la misma función informativa con que
aparecen en largometrajes, cortometrajes, series de televisión o programas de televisión, en general.
Nacen desde la ruptura de los límites de la programación televisiva lineal, dado que en las plataformas
de vídeo online las duraciones de las piezas no vienen condicionadas por la emisión lineal y se cuenta
con una mayor libertad en este sentido, ahora dependientes de la voluntad del usuario.
El objetivo principal de esta investigación es descubrir si el reconocimiento de la autoría de
videoclip en el propio discurso se ha convertido en una tendencia actual o si se prolonga la ocultación
de los responsables de la realización o la producción audiovisual de la pieza, como característica de
los videoclips de la televisión lineal.
La literatura académica previa acerca de una cuestión tan precisa, a la que Vernallis (2008) se
refiere como “la cuestión del autor”, es muy reducida, si bien encontramos los textos en castellano de
Viñuela (2008) o Rodríguez-López (2017), además de trabajos como los de Reiss y Feineman (2000),
Hanson (2006), Fidler (2007) o Keazor y Wübbena (2010). Esta investigación pretende actualizar las
investigaciones al respecto.
El Videoclip Postelevisivo Frente a la Teoría del Autor

El vídeo musical depende de las condiciones extradiscursivas en la que se produce y se difunde. Si hasta hace algo más de una década la vía principal de distribución era la televisión -lo que
imponía una selección entre aquellos intérpretes que podían tener acceso a la misma y los que no-,
actualmente el medio de difusión de los clips musicales son las páginas web de música y discográficas y, muy especialmente, portales de vídeo online como YouTube o Vimeo, sostienen Pérez Rufí,
Navarrete Cardero y Gómez Pérez (2014, p. 89).
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En 2005 nace YouTube y ello, incluso si no es la primera plataforma nacida con similares objetivos, significará la democratización de la difusión de contenidos audiovisuales a través de Internet,
ayudada por la revolución previa de la digitalización de la producción y la contundente reducción de
presupuestos y de popularización de los dispositivos domésticos de filmación.
Simultáneamente, YouTube irá desplazando a MTV como vía prioritaria de distribución del
videoclip, al punto de que MTV cambia la naturaleza de su programación y cede el trono del vídeo
musical a YouTube, Vevo, a su plataforma online y a otros canales especializados del mismo grupo
mediático, Viacom. En este sentido, Viñuela (2013, p. 170) llega a definir YouTube como “la nueva
MTV del siglo XXI”.
En la evolución de esta idea, y tomando en consideración la argumentación de Vernallis
(2013), para quien el vídeo se encuentra en una nueva era de su historia, Sedeño, Rodríguez y Roger
(2016) afirman que la naturaleza del formato de promoción musical viene condicionada por una industria que se encuentra en continuo cambio y transformación con escaso interés por su archivo o su
conservación: “Esto continúa en esta segunda fase de vida del videoclip como género audiovisual, la
que se desarrolla en la red, lo que podría denominarse videoclip postelevisivo”.
La distribución a través de Internet permite liberar al vídeo musical de la televisión y de todos
lo que ello implica. La independencia con respecto a la televisión permite además al videoclip una
mayor libertad en cuanto a contenidos, sorteando los límites de la línea editorial del canal de televisión o su política de programación.
Volviendo a la cuestión de la autoría, señala Viñuela (2008, p. 244) que el anonimato del director de videoclips “forma parte de una estrategia comercial, equiparable a lo que fue el studio system
en la industria del cine estadounidense”, en el sentido de que concentraba la atención en el producto
o el artista y obviaba elementos prescindibles para su promoción, como es la responsabilidad de la
dirección.
En el modelo tradicional del videoclip, apunta Viñuela (2013, p. 172), “el director del videoclip pocas veces ve reconocida la autoría de su trabajo y casi nunca existen unos títulos de crédito
(...) que acrediten el trabajo de cada miembro del equipo que ha participado en su elaboración”. Surge
de aquí una invisibilidad de la autoría ligada, según Viñuela, a la estrategia comercial del vídeo, centrada en la figura del intérprete, percibido como “responsable último de todas las fases y productos
que estén relacionados con su figura” (Viñuela, 2013, p. 173).
Fidler (2008, p. 52) apunta al propio formato del videoclip como responsable de la ocultación
del director, en el sentido de que el vídeo musical tiene una función comercial y no es el medio sobre
el que el director base su carrera, sino que ha solido tratarse de un punto de transición hacia los largometrajes de ficción. Consideramos, diez años después de estas afirmaciones, que este razonamiento
no se sostiene desde el momento en que encontramos un amplio número de directores que trabajan
exclusivamente sobre el formato y a los que, después de una carrera prolífica, no se adivinan las intenciones de abandonarlo, incluso si puntualmente han dirigido cine, como Corbijn.
La teoría del autor (o politique des auteurs) llevaría a los críticos de Cahiers du Cinéma a
reivindicar la figura del director de cine como personalidad artística capaz de dotar a la obra de la
impronta y la identidad del creador de forma similar a otras disciplinas artísticas. Según Viñuela, el
habitual anonimato del director convive “con una tendencia opuesta que otorga un mayor protago66

nismo al director que al artista” (Viñuela, 2013, p. 172). Este aspecto introduce una variante importante con respecto a la noción de autoría de la obra. Sedeño afirma que el clip sigue así una tradición
anti-autoral: “habitualmente, el artista queda en el imaginario del fan como el ‘autor’ del vídeo, y
sus directores reales pertenecen a la trastienda de la industria, excepto casos muy conocidos como
Stephane Sednaoui, Chris Cunningham, Michel Gondry y otros” (Sedeño, 2012, p. 1228). En el caso
del reconocimiento autoral “el prestigio y el reconocimiento social del director se traslada al artista
protagonista del videoclip” (Viñuela, 2013, p. 172).
Rodríguez-López defiende la existencia de un videoclip de autor contrapuesta al videoclip
(convencional, o de estudio), “del mismo modo que el cine de autor es opuesto al cine comercial”,
como consecuencia de la distribución online y del reconocimiento por parte del usuario-espectador,
ahora con información y contenidos que permiten al videófilo identificar, analizar, relacionar e interpretar “la obra del director clip del mismo modo que sucede con los films de directores de cine
prestigiosos” (Rodríguez-López, 2017, p. 239).
Las herramientas de creación y distribución 2.0 también permiten compartir la autoría a través
de la creación en cadena o simultánea de varios usuarios. La implicación del usuario, esta vez el fan,
lleva a ser directamente el productor del mismo, quedando la filmación de manos de aquellos y la
edición de parte de la discográfica. Sería, por ejemplo, el caso de “Maroon 5 – Daylight” (2012), clip
en el que la banda no aparece y en su lugar se editan los planos rodados por sus seguidores. Además
de interpretar fragmentos de la canción, se incluyen planos en los que los usuarios hablan a cámara o
muestran la cotidianeidad de su día, prologándose hasta los nueve minutos y medio, muy por encima
de la duración del tema musical original.
La dirección del vídeo es de Jonas Åkerlund, realizador sueco con más de 107 videoclips en
su videografía, además de varios documentales musicales (entre ellos I’m gonna tell you a secret de
Madonna en 2005) y filmes como Spum (2002) o Small Apartments (2012). Entendemos que aquí la
autoría no quedaría tanto del lado de la filmación de los planos como de su edición. Posponemos,
en cualquier lugar, el estudio de la producción colectiva de vídeos musicales para una investigación
posterior, dada la necesidad previa de análisis de la visibilidad de la misma autoría, objeto principal
de este trabajo.
Metodología

Hemos tomado como muestra para este análisis el chart de los 40 singles más populares de
2017 elaborado por The Official Charts Company (2018). Este listado contempla tanto el número de
ventas de cada uno de los singles a lo largo del año 2017 como el número de reproducciones de diferentes plataformas de música y vídeo en streaming. The Official Charts Company es una joint venture
formada por BPI (British Phonographic Industry) y Entertainment Retailers Association, que, de la
mano de la consultora Millward Brown, publica con regularidad semanal el listado de los singles y
álbumes más populares en el Reino Unido, con productos como Official Singles Charts, Official Albums Charts o el sitio web OfficialCharts.com.
La razón por las que acudimos a este listado se encuentra en la necesidad de atención a una
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muestra objetiva no ligada a los valores estéticos o artísticos de los videoclips o de los singles. Elegimos The Official Singles Charts de Reino Unido frente a otros charts como Billboard o las listas de
contenidos musicales más populares en YouTube por la mayor variedad estilística ofrecida, dado que
el actual mercado doméstico estadounidense está dominado por el hip hop y el trap y otros mercados
nacionales, como el español, por géneros como el reggaetón o el trap. Entendemos que atender a un
solo género musical habría sesgado y condicionado en exceso los resultados.
Dentro de esta muestra, recogemos en primer lugar el nombre de la pieza analizada y su
duración. A continuación, observamos la presencia de textos informando de la autoría en el propio
discurso pero también en el texto contextual que acompaña a cada vídeo en su página de YouTube.
Tomamos nota de si estos textos presentes en el discurso mencionan al intérprete, a la persona responsable de la dirección, el estudio productor y otro tipo de personal creativo. Categorizamos
como “contextual” los textos que no pertenecen al discurso audiovisual pero que sí forman parte de
la información ofrecida por YouTube, que en algunos casos identificarán la autoría de la pieza (realización y todo tipo de personal implicado en la producción). Por último, tomamos nota del número de
videoclips de los que tengamos constancia según la base de datos Imvdb.com dirigidos por los realizadores identificados. Indicamos entre paréntesis el nombre del realizador y el número de videoclips
en aquellos casos en los que el nombre no aparece como texto inserto en el discurso, sino de manera
“contextual”.

Análisis

Recogemos en la siguiente tabla únicamente el análisis de aquellas piezas que incluyen alguna
mención a la autoría o responsabilidad de alguna de las facetas creativas del vídeo musical, ya sea en
el propio discurso audiovisual o en la información textual contextual de la página en YouTube. Serían
un total de 31 vídeos, es decir, el 77,5% de la muestra.
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Tabla 1

Análisis de la presencia de información acerca de la autoría en los videoclips del Chart 40 de Reino Unido del año 2017

Vídeo

Durac

Intér

Visibilidad de la autoría
(recogido en textos)
Dirección
Prod
Otros
Actores

Contex

Vídeos
dirigidos

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

04:23

X

Jason Koenig

X

14

Ed Sheeran - Castle On The Hill [Official Video]

04:48

X

(George Belfield)

X

(9)

French Montana - Unforgettable ft. Swae Lee

04:46

X

Spiff Tv y French
Montana

Ed Sheeran - Galway Girl [Official Video]

03:19

X

Jason Koenig

Actriz,
operador de
cámara

X

14

Ed Sheeran - Perfect (Official Music Video)

04:39

Jason Koenig

Actriz

X

14

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This
(Lyric)

04:07

X

Jax Jones - You Don’t Know Me (Official Video) ft. RAYE

03:31

X

Dua Lipa - New Rules (Official Music Video)

03:44

X

DJ Khaled - I’m The One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance
the Rapper, Lil Wayne

05:21

X

DJ Khaled - Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

03:35

X

Jonas Blue - Mama ft. William Singe

03:03

X

Martin Jensen - Solo Dance (4K)

03:33

X

Shawn Mendes - There’s Nothing Holdin’ Me Back

03:57

X

Little Mix - Touch (Official Video)

03:37

X

X

5y1

James Zwadlo

14

Productor
ejecutivo
Colin Tilley

Nicolas Tobias
Følsgaard

128

X

Coreogr,
fotogr, actores

49

Actriz
Director X y Parris
Goebel

209
3

Camila Cabello - Havana ft. Young Thug

06:42

X

Dave Meyers

Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)
(Official Music Video)

03:55

X

Gil Green

Liam Payne - Strip That Down (Official Video) ft. Quavo

03:41

X

Post Malone - rockstar ft. 21 Savage

04:01

Clean Bandit - Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie
[Official Video]
Calvin Harris - Feels (Official Video) ft. Pharrell Williams,
Katy Perry, Big Sean

Actores

79
Coreografía

Emil Nava

04:14

X

03:42

X

163

Emil Nava

X

X

Completo

86

86

Kygo, Selena Gomez - It Ain’t Me

04:01

Phillip R. Lopez

X

15

Charlie Puth - Attention [Official Video]

03:51

(Emil Nava)

X

(86)

Starley - Call On Me (Ryan Riback Remix)

03:17

(Joseph Toman)

X

7

Maggie Lindemann - Pretty Girl [Official Music Video]

03:08

(Roman White)

X

(46)

The Chainsmokers - Paris (Video)

03:42

(Tomás Whitmore)

X

(16)

Julia Michaels - Issues

03:02

(Tabitha Denholm)

X

(29)

Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]

03:30

(Bruno Mars y
Jonathan Lia)

X

(8 y 8)

Zedd, Alessia Cara - Stay (Official Music Video

03:33

(Tim Mattia)

X

(47)

Ariana Grande - One Last Time (Official)

04:09

X

Max Landis

Sam Smith - Too Good At Goodbyes (Official Video)

04:24

X

Luke Monaghan

Anne-Marie - Ciao Adios [Official Video]

03:29

X

X

1
X

13

Resultados y Discusión

El análisis de la presencia de información sobre la autoría de las piezas analizadas ofrece
resultados variados que no permiten contrastar ninguna tendencia mayoritaria o abiertamente consolidada, pero sí permite advertir prácticas frecuentes que podrían ser representativas del estado actual
del vídeo musical. Así, advertimos que de los 40 vídeos incluidos en el chart de ventas y popularidad
de Reino Unido en 2017, 31 de ellos (el 77,5%) recogen algún tipo de información en el propio discurso (como textos extradiegéticos) o en la información textual contextual de la página de YouTube.
En cuanto a los códigos textuales y gráficos relativos al reconocimiento de la autoría del vídeo
presentes en el propio discurso, descubrimos lo que parece un cambio importante en las prácticas previas que ocultaban por completo la responsabilidad en la creación de dichas piezas. Así, en un 37,5%
de los vídeos analizados (esto es, 15 de las 40 piezas) encontramos elementos gráficos y textuales que
“firman” la autoría del clip. Aunque supone poco más de una tercera parte de los vídeos de la muestra
y no se trata de una tendencia mayoritaria, sí podríamos en todo caso identificar un primer paso en el
reconocimiento de la autoría en el propio discurso, como en los clásicos títulos de créditos de otros
productos audiovisuales. Podemos interpretar que se está reivindicando la autoría del videoclip y que
existe una intención por dar protagonismo a sus creadores o por crear marcas de autoría en torno a
determinados profesionales.
Los códigos textuales extradiegéticos recogen el nombre de los intérpretes en un 55% de la
muestra (22 videoclips). Se mantiene así la clásica atribución de la autoría del videoclip al intérprete,
en una práctica que realmente poco aporta a la identidad de la autoría del resto de creadores, dado que
el nombre del cantante o grupo ya se recoge en la información textual. Entendemos que su objetivo es
identificar y así promocionar a aquellos en el caso de que la reproducción del vídeo se haga a través
de plataformas o redes sociales que podrían prescindir de cualquier otro tipo de contenido textual.
Incluso si perviven los canales de televisión temática especializados en videoclips, que ofrecían a
través de recursos de grafismo el nombre de los intérpretes, la tendencia a “firmar” las piezas obedece
a prácticas de reproducción de vídeo online y multiplataforma.
Las indicaciones en el discurso a aspectos relativos a la productora o estudio responsable de
la producción en sólo tres ocasiones (los clips de French Montana, Camila Cabello y Calvin Harris),
lo que conformaría un 7,5% de la muestra. En los tres casos la mención a la productora a través de
textos extradiegéticos no es aislada y aparecen referidos también tanto el intérprete como la persona
responsable de la dirección del videoclip. Se asume así un modelo de títulos de crédito similar al de
las producciones cinematográficas o televisivas.
La mención a personal creativo de otras áreas artísticas relativas a la producción del videoclip
aparece en un 20% de la muestra (8 videoclips), con mención sobre todo a actores y actrices presentes en la pieza (casos de los vídeos de Ed Sheeran o Shawn Mendes), pero también de la coreografía
(videoclip de Martin Jensen), operador de cámara (Ed Sheeran) y otros aspectos relativos a la producción (como en el caso del clip de DJ Khaled, erigido como productor ejecutivo del videoclip).
Como caso excepcional, encontramos la pieza de Calvin Harris “Feels”, que presenta una
completa relación del personal involucrado en la creación del videoclip a través de una secuencia de
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créditos final similar a la de los largometrajes.
La asociación que los vídeos integrados en la plataforma de YouTube hace a una dirección
url permanente y la posibilidad de información textual en dicha página web permiten la transmisión
de información adicional, enlaces para la compra o descarga digital del tema musical, la letra de la
canción, comentarios personales del intérprete y, en un 35% de los vídeos de la muestra (14 clips), el
nombre de la persona responsable de la dirección.
En la búsqueda de una relación entre la visibilidad de la autoría de la dirección del vídeo
musical y el número de videoclips dirigidos por dichos realizadores, encontramos que generalmente
aquellos nombres visibilizados contarán con una amplia trayectoria en la realización de videoclips,
aspecto que nos podría llevar a concluir que la aparición del nombre del director en el discurso o en
la información textual contextual de la página de YouTube responde a la propia celebridad del realizador.
Podríamos extrapolar esta conclusión al conjunto de la producción videográfica “firmada”
por las personas responsables de la realización para interpretar que, de la misma forma que en los
años noventa se detectó una generación de autores-clip, podría reconocerse una nueva generación de
realizadores notables en el formato convertidos en nuevas celebridades o nuevos autores-clip. Dichos
autores han desarrollado la mayor parte de su actividad dentro del videoclip, empresa alternada con
la dirección de spots publicitarios y, en menor número de ocasiones, realización de producciones cinematográficas o televisivas. Se trataría, por lo tanto, de una generación de autores-clips para los que
el formato musical comercial no parece suponer un medio de transición hacia formatos mayores, sino
una actividad en la que han logrado un prestigio certificado por su trabajo para los intérpretes musicales más comerciales del momento y las principales discográficas. La notoriedad de estas piezas, el
alto número de ventas y reproducciones en plataformas online y la asociación a marcas, discográficas
e intérpretes de éxito internacional parecen así prolongar la actividad de esta nueva generación de directores estrella del videoclip, ofreciendo un producto eficaz en el logro de sus objetivos comerciales
y artísticos.
Destacaremos entre los directores “visibilizados” siete nombres presentes entre los 31 vídeos
analizados del chart tomado como muestra:
•

Director X. Con 209 vídeos musicales dirigidos hasta julio de 2018 según la base de datos Imvdb.com, Director X es uno de los grandes nombres de la realización de videoclips
actual. De origen canadiense, ha dirigido clips para Drake, Rihanna, Little Mix, Nelly Furtado, Iggy Azalea y un importante número de intérpretes de hip hop y r’n’b. Ha dirigido
también dos largometrajes para cine y uno para televisión, además de formar parte de los
realizadores de la serie Backstage (2016). En sus vídeos musicales se aprecia un enorme
cuidado de la dirección de fotografía, la preferencia por las ópticas gran angular sobre todo
en planos en movimiento y la aplicación frecuente del ralentí.

•

Dave Meyers. Con base en California, Meyers destaca entre la actual generación de directores de vídeos musicales con 163 según Imvdb.com. Entre estos se encuentran los
clips de éxitos de Britney Spears, Ariana Grande, Pink, Jay Z, Katy Perry, Santana, Celine
Dion, Justin Timberlake o Janelle Monae. Sumando a su amplia videografía tres largometrajes, el estilo de Meyers es tremendamente versátil y parece adaptarse a las necesidades
de comunicación de intérpretes y discográficas. Destaca en todo caso su apuesta por las
grandes superproducciones dentro del formato, usando los últimos avances en materia
tecnológica en sus piezas.
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•

Colin Tilley. Con 128 videoclips en su haber según Imvdb.com, Tilley, también estadounidense, ha trabajado para Justin Timberlake, Kendrick Lamar, Justin Bieber, Rihanna,
Chris Brown, Nicki Minaj, Enrique Iglesias, Britney Spears o Iggy Azalea, entre otros
muchos. Como en los anteriores, cuida mucho la dirección artística a través del uso de iluminaciones de color y la recreación de atmósferas glamorosas apropiadas para la identidad
de estrella creada para los intérpretes. De nuevo, los planos en movimiento rodados con
objetivos gran angular y reproducidos en ralentí contribuyen a poetizar la imagen.

•

Emil Nava. Es el director de al menos 86 videoclips, según Imvdb.com (más de cien según otras fuentes). De origen británico y nacido en 1985, es el más joven de los realizadores mencionados. Trabaja regularmente para Calvin Harris, Ed Sheeran o Jennifer Lopez,
además de para otros músicos como Ellie Goulding, Rita Ora, Zara Larsson, Camila Cabello o Charlie Puth. Tremendamente versátil y sin un estilo reconocible, puede en todo caso
interpretarse una conciencia revisionista o metalingüística en su producción, por cuanto
pueden identificarse estilos y discursos propios del formato en sus décadas de evolución.

•

Gil Green. Con base en Miami, este director estadounidense es el realizador de al menos
79 vídeos según Imvdb.com. Aunque entre su obra priman las piezas para intérpretes de
hip hop, pueden destacarse sus trabajos para Jason Derulo, Pitbull, DJ Khaled, Akon,
Birdman, Trey Songz o John Legend. De tener sentido hablar de un “estilo Miami” del
videoclip (colores saturados, exteriores luminosos, ópticas gran angular, grupos coreográficos y uso objetual del cuerpo femenino), Green sería uno de sus principales exponentes.

•

Nicolas Tobias Følsgaard. Especializado en dirección de fotografía y con una carrera
paralela como fotógrafo, destaca con realizador tanto de piezas publicitarias audiovisuales
como de videoclips (con al menos 49 piezas según recoge su página web). De nacionalidad danesa, no cuenta aún con el renombre internacional de los anteriores directores y ha
trabajado principalmente para otros intérpretes daneses. Su formación en el campo de la
fotografía artística puede reconocerse en sus piezas.

•

Tim Mattia. Firma al menos 47 videoclips según Imvdb.com, con intérpretes como Hurts,
The Killers, Zedd o The 1975. Con base en Londres y en Los Ángeles, sus piezas tienen
una dirección de fotografía cuidadísima, recurriendo con frecuencia al blanco y negro, y
en muchas ocasiones son narrativas, lo que logra un resultado de apariencia muy cinematográfica, a modo de cortometrajes o de trailers de filmes.

La mención a estos autores resulta por fuerza insuficiente al quedar a un lado directores y
directoras convertidos prácticamente en celebridades dentro del formato, además de jóvenes promesas que han sorprendido a los aficionados al clip. En cualquier caso, como ocurrió en el campo del
largometraje, somos ya capaces de identificar un acercamiento al videoclip consciente de su historia
y trayectoria previa, en un ejercicio de autorreferencialidad que resulta inevitable en la actual escena
de nostalgia y recuperación de cualquier tipo de producción cultural del pasado.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación pueden confirmar una apertura del concepto “autor-clip”
hacia nuevos nombres, más allá de los directores estrella de los años noventa. Estos nuevos autores
han desarrollado buena parte de su obra en un contexto de esplendor del formato, desde el momento
en que las plataformas de vídeo online han contado con estas piezas como unos de sus contenidos con
mayor demanda y mayor consumo, a tenor del número de reproducciones que adquieren en relación
con otro tipo de contenidos.
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La prolífica actividad de algunos de estos realizadores, la posibilidad de transmisión de información que ha permitido la web y las bases de datos online como Imvdb.com y el reconocimiento de
la videografía de algunos creadores por parte de crítica especializada y de aficionados al videoclip,
han conducido a un contexto en el que la autoría de las piezas no sólo se ha visibilizado sino que ha
elevado a algunos de aquellos autores a la categoría de estrellas dentro del formato.
Aunque sólo algo más de tercera parte de la muestra analizada incluía textos extradiegéticos
con el nombre de la persona responsable de la dirección, este hecho supone un cambio notable con
respecto a prácticas anteriores, en las que la autoría quedaba oculta y simbólicamente era atribuida
al intérprete musical. Consideramos que, a la vista de las posibilidades permitidas por la distribución
online de videoclips, la tendencia por otorgar mayor protagonismo y visibilidad a los autores de todo
tipo en el área de la creación audiovisual irá en aumento, al punto de que los vídeos musicales con
títulos de crédito completos podrían dejar de ser la excepción y convertirse en una práctica frecuente.
Reivindicamos igualmente este aumento de la visibilidad de la autoría del vídeo musical desde el
momento en que creemos que dignifica al formato y lo eleva a la posición de reconocimiento social
con la que cuentan formatos “mayores”.
Proponemos para una ampliación de esta investigación una atención más detallada los realizadores y las realizadoras tanto de reconocido prestigio como noveles, por cuanto podría intentar
identificarse una relación entre la notoriedad del director por la difusión de su trabajo y la visibilidad
del autor manifestada a través de textos dentro del propio discurso audiovisual.
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Imagem: o Processo de Projeto e sua
Evolução Tecnológica
Renata Svizzero Fakhoury1
João Fernando Marar2

A imagem mudou a maneira como nos comunicamos. Ela não é apenas uma forma de linguagem,
mas também uma origem do pensamento, a relação da consciência com o objeto, podendo ser uma

expressão emocional ou puramente intencional. São formas visuais estruturadas como linguagem, ou
seja, formas visuais representadas que se propõem a representar algo do mundo visível, que precede
a realidade que deveria representar. Muitas vezes as imagens como signos intencionam representar
também suas próprias características, objetos materiais que representam nosso meio ambiente visual,
porém só são consideradas signos quando exprimem ideias, e assim geram pensamentos em quem os
interpreta (Joly, 2007; Pallasmaa, 2013; Santaella, 2015; Santaella & Noth, 2015).
O conceito imagem abordado aqui é utilizado para expressar uma representação bidimensional gerada de um projeto digital tridimensional, pois a utilização da expressão representação pressupõe a existência de um objeto representado que seja de ordem da realidade visível (Santaella & Noth,
2015), onde neste caso a sua denominação não faz sentido quando a imagem gerada pelo arquiteto é,
neste momento, apenas a imagem de uma ideia.
Este trabalho pertence a uma parte teórica feita através de uma pesquisa bibliográfica, abordando uma análise histórica da imagem até chegar à atualidade com o uso da tecnologia. Embasa
como ponto principal a utilização das imagens tridimensionais (3D) dentro da arquitetura durante o
processo projetual e a apresentação destas aos clientes.
Imagens como Meios de Representação e Concepção do Projeto

Imagens são uma das mais antigas formas de expressão da cultura humana, e caracterizam-se
por representações visuais que representam nosso meio ambiente visual, abrangendo neste domínio
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as figuras que representaram os primeiros meios de comunicação humana (Joly, 2007; Santaella &
Noth, 2015).
Interpretadas e afetadas pela experiência do cliente as imagens se desenvolvem a partir dos
conhecimentos anteriormente adquiridos (Pallasmaa, 2011). A utilização das imagens na arquitetura,
dependendo do universo imaginário do cliente e de seu retrato mental, são mais apropriadas à apresentação de informação espacial (Santaella, 2015; Santaella & Noth, 2015).
Das interações entre hardware, software e pessoas há uma dimensão de espaço virtual configurado de ciberespaço. O espaço virtual, no sentido de algo que toma forma no digital, envolve
processos de criação exigindo dos arquitetos estabelecer uma nova semântica espacial, com novas
habilidades e relações a serem estudadas (Piazzalunga, 2005). Assim, cada maneira de conferir sentido é capaz de criar outras novas maneiras, resultando na criação também de outras subjetividades
(Lévy, 1998).
McLuhan (2002, p. 181) já dizia que “[...] o mundo das ciências e das tecnologias modernas
dificilmente teriam existido, não fossem as imprensas e os projetos arquitetônicos, os mapas e a Geometria”. Na história da arquitetura a realidade e a cultura sempre foram inventadas por meio das
transformações dos contextos humanos em imagens, em narrativas arquitetônicas fictícias (Pallasmaa, 2013).
Quando nos referirmos a projeto arquitetônico estamos nos referindo a elementos gráficos
que representam o objeto projetado através de plantas, cortes, elevações, detalhes construtivos e volumetria (Malard, 2005). Constantemente as formas criadas pelo homem são feitas e visualizadas
por plantas, quando a forma é vista de cima, e por elevações, quando observadas de frente e de lado
(Wong, 2010).
Diferentes tipos de representação são utilizadas pelo arquiteto para conceituar e elucidar suas
ideias, desde os mais práticos e rápidos como os croquis a mão (Figura 01) até a utilização de programas computacionais. Representações digitais gráficas são normalmente utilizadas nas fases seguintes
ao desenvolvimento do projeto, após a reunião inicial, onde as necessidades e desejos já estão explícitos e possíveis de serem transferidos para a tela do computador. Na etapa inicial a comunicação verbal
serve como recurso fundamental, porém na etapa de apresentação dos modelos digitais e imagens, a
comunicação verbal serve muitas vezes apenas como auxiliar ao esclarecimento de certos detalhes.
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Figura 1. Croqui a mão
Podendo vir a ser um instrumento de conhecimento, a imagem é um instrumento de comunicação, que pode se assemelhar ou se confundir com aquilo que ela representa de modo que, imitando
algo visualmente, engana ou educa (Joly, 2007). A dimensão estética é relevante para a arquitetura,
e uma boa arquitetura é aprimorada pela excelência de seus aspectos visuais. Sua chegada ao mundo
visual acontece através de representações, nesse momento, apenas do que pode vir a ser (Malard,
2004; 2005).
O ser humano enxerga os objetos tridimensionalmente e não em perspectiva bidimensional
(Kitchens & Shiratuddin, 2007). O modo tradicional de representar a arquitetura utilizado nos processos de projeto arquitetônico não é fácil de ser entendido, principalmente quando os outros participantes não são profissionais da área ou não tem contato com ela (Sasada, 1995).
Quando são apresentadas imagens tridimensionais aos clientes, a mente humana não necessita
transformar os projetos 2D (Figura 02), tornando melhor o processo de raciocínio espacial real e o
projeto se torna mais fácil de entender para este tipo de público alvo, levando-se em conta um dos
aspectos mais importantes neste processo de comunicação: o tipo de meio utilizado (Sasada, 1995;
Chen, 2004).
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Figura 02. Projeto em planta 2D
Segundo Fakhoury (2018) com a evolução dos programas de computação gráfica, as ferramentas mais antigas utilizadas para os processos de projeto, como o desenho de perspectiva a mão e
as maquetes físicas, aos poucos foram substituídas por recursos eletrônicos como a modelagem e a
renderização, nome dado ao processo final de criação da imagem 2D real (Dobbins, 2012).
O cliente é uma variável a qual o arquiteto não tem controle (Malard, 2005). Quando o projeto
arquitetônico é apresentado em imagens tridimensionais, não é preciso que a mente humana gere a
imagem mental das representações abstraídas, deixando mais espaço para o processo do raciocínio
espacial. Além disso, as imagens tridimensionais apresentadas geram pequenos pedaços que decompõem entre si as informações do projeto, evitando o excesso de informações durante o processo de
comunicação (Chen, 2004).
A tecnologia permite que a visualização virtual seja facilitada por diferentes formas de apresentação, dentre elas as imagens digitalizadas, em modelo com ou sem perspectiva, geradas de um
modelo 3D em 2D ou permanecendo em 3D. A partir deste registro tem-se não apenas a ideia do arquiteto gerada pelas necessidades do cliente, responsável pela resolução dos problemas apresentados,
mas representa também os desejos deste cliente e a visão do mundo de ambas as partes (Fakhoury,
2018).
Imagens são representadas de acordo com uma estrutura significativa, ou seja, são representa79

das em modelos que atribuem uma organização estrutural a essa imagem, capaz de relacionar a cena
retratada condizente com o mundo real. Quanto maior a quantidade de informações do mundo real
uma imagem representar maior e mais profunda será a compreensão e a habilidade perceptivas do
usuário (Decarlo & Stone, 2010).
Através da possibilidade da utilização do computador, as últimas décadas do século XX foram responsáveis pela maior mudança e quantidade de possibilidades permitidas pela representação
digital. Isso não só influenciou os meios de projetação como também o modo com que os clientes
percebem os espaços projetados, possíveis através da visualização dos projetos criados pelo arquiteto
(Santana, 2008). Quando o espaço reproduzido é bem percebido, o cliente tem uma melhor interação,
na qual a geometria criada pelo pensamento reflete no entendimento da geometria do cômodo, os
sentidos são aguçados pelas imagens de esfera sensorial que ocasionam uma emersão nas imagens da
memória e lembranças, e a proposta se torna mais satisfatória (Rego, 2001; Pallasmaa, 2011).
Um desenho gerado por computador pode representar uma manifestação direta de um processo criativo, referindo-se à uma consequência psicológica e social deste desenho, ampliando ou
acelerando os processos já existentes. A mensagem de um meio ou tecnologia é a mudança de escalas
e padrões introduzidos por elas nas coisas humanas (McLuhan, 2002).
Mediante uma capacidade maior de processamento, os programas computacionais digitais
geram além da simulação de aspectos das superfícies (Figura 03), imagens com aparência muito próxima do seu aspecto real (Fakhoury, 2018).

Figura 03. Imagem renderizada
Ainda segundo o autor (Fakhoury, 2018) as imagens são utilizada como instrumento de linguagem gráfica digital, a criação e a representação de projetos, e tem como objetivo principal, a apresentação das imagens digitais criadas ao cliente através da forma de visualização, onde as imagens
criadas são utilizadas para comunicar o projeto ao cliente.
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Segundo Pallasmaa (2013, p. 21) “as imagens focam e controlam a atenção e a consciência do
sujeito com objetivo de manipular emoções e comportamento - ou liberam e inspiram sua imaginação
ao abrir uma dimensão de liberdade imaginativa individual”.
O computador possibilita as experiências que não são possíveis de serem realizadas no espaço
e no tempo real sobre objetos reais (Santaella & Noth, 2005). Piazzalunga (2005) afirma que compreender os processos da percepção orienta não só o significado da arquitetura na era digital, como
também contribui com o processo de concepção, representação e defini a espacialidade dos espaços
projetados, onde o sentido da arquitetura depende da relação entre o que o arquiteto intenciona e o
alcance dos processos simulados em relação a percepção do cliente que irá vivenciar a experiência.
Na era da informática, ou também chamada de era digital, um dispositivo é caracterizado pelo
meio através do qual uma imagem pode ser produzida, transmitida e apresentada ao receptor (Santaella & Noth, 2015). Neste caso, o dispositivo se caracteriza pelo computador, um instrumento mediador de representação e comunicação (Rego, 2001) onde o arquiteto exibe na tela as suas imagens ao
seu cliente. Segundo Malard (2004) a dimensão tecnológica é imprescindível para a arquitetura, que
demanda técnica para poder se tornar concreta.
Os recursos gráficos podem auxiliar no processo criativo de projeto e assim, alcançar suas metas enquanto mensagens visuais, de caráter subjetivo ou objetivo (Ribeiro, 2016). Fonte da interação
entre arquiteto e projeto, e mediado pelo computador como instrumento técnico, resulta-se o processo
de criação e tomada de conhecimento. Aliada as habilidades cognitivas, a representação gráfica atua
como um instrumento mediador juntamente com as habilidades criativas, permitindo ao arquiteto a
comunicação com sua imaginação e posteriormente com seus clientes (Rego, 2001).
Segundo Fakhoury (2018) por meio da escolha dos instrumentos de desenho e meios de representação o arquiteto é capaz de criar, de maneira implícita, mundos projetuais. Esse mundo projetual
é usado para ilustrar as possibilidades que poderão ou não ocorrer no mundo real.
De acordo com Borges (2001) e Rego (2001) a utilização do uso do computador no processo
de concepção e representação do projeto traz vantagens em relação às possibilidades de simulações
precisas e cada vez mais ágeis na construção e finalização das imagens digitais, aumentando o potencial de qualidade do projeto. O computador está recodificando as linguagens e as mídias (Santaella,
2003). Apesar disto, o arquiteto deve raciocinar de maneira que a máquina possa processar a informação, pois ela nada mais é que uma ferramenta auxiliar ao seu trabalho (Santana, 2008).
Esses processos de mudanças pautados nas novas tecnologias interferem também nos contextos sociais, culturais e econômicos, influenciando e alterando de maneira favorável o ato da comunicação onde as imagens digitais se tornaram um elo de explicação e entendimento do processo
de projeto entre arquiteto e cliente. Portanto, entender como a linguagem visual atua na transmissão
de informação é também necessário para a junção deste processo criativo desenvolvido e seu futuro
processo de comunicação pelas mensagens não-verbais geradas (Fakhoury, 2018).
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Conclusão

Toda imagem criada a partir dos recursos virtuais, que se designam como imagens virtuais,
são manipuláveis e podem alterar a distinção entre o que é virtual e o que é de fato real, na medida em
que propõem mundos simulados, imaginários e ilusórios. Contudo a imagem pode se tornar perigosa,
caso tenha demasiado excesso de semelhança provocando confusão entre a imagem e o representado,
ou ausência de semelhança causando uma inútil ilegibilidade. Logo, a principal característica desta
imagem deve ser a de imitar com tanta perfeição o representado, para que possam se tornar virtuais
juntamente com a ilusão da própria realidade, sem todavia o serem (Joly, 2007).
Vale ressaltar ainda que, com a introdução da virtualização e digitalização do processo de
projeto, as formas de representação anteriores não caíram em desuso, mas pelo contrário, tornaram-se
formas de acrescentar maior quantidade de detalhamento, principalmente pelo fato de que uma forma
é existente de evolução da outra (Santana, 2008).
As partes, todo o conteúdo (os textos e as imagens) deste trabalho, foram retiradas e utilizadas
do capítulo teórico inicial da dissertação de mestrado previamente finalizada, já defendida e aprovada
(em referência – Fakhoury, 2018).
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La Serie “Gravity Falls” y la Importancia de
Planificar las Narrativas Transmedia
Maximiliano Savarecio1

Para realizar este trabajo, tomaré el caso de la serie de ficción animada de Disney llamada Gravity
Falls.

A lo largo de estas páginas se intentará dar cuenta de porqué esta serie es un ejemplo interesante de narrativa transmedia (NT). Y en ese sentido, cuál y que tan significativo fue el aporte de la
compañía Disney para el desarrollo de estos procesos, hasta ahora.
La serie escrita y dirigida por Alex Hirsch vio la luz en el año 2012 luego de que su creador
diera un pitch con un episodio piloto que no fue emitido, para Disney Channel.
La historia cuenta sobre los Gemelos Pines, Dipper y Mabel quienes pasan un verano en la
casa de su tío Stan en un pueblo misterioso del estado de Oregon llamado Gravity Falls.
Esta historia transcurre en un mundo de eventos paranormales y misteriosos, plagado de libros mágicos, monstruos, gnomos, rarezas y códigos que los protagonistas descifran a lo largo de los
episodios. Esta información es relevante en tanto es el lenguaje que comparte el mundo ficcional y
sus seguidores.
Siguiendo la línea de Henry Jenkins, podríamos decir que la serie desarrolla un saber común,
que permite sumergir en las aventuras de los protagonistas de la serie, a los fans más acérrimos, a los
embajadores de la historia.
¿Cómo lo hace? A lo largo de los capítulos puede entreverse cierta información cifrada en códigos (como cifrado Caesar , cifrado A1Z26, códigos numéricos o incluso en un cifrado de símbolos
inventado por el autor). Este tipo de acertijos y criptogramas son utilizado para generar un vínculo
con esa parte del público que va más allá del mero consumo y se convierte en prosumidor, no solo por
desencriptar estos códigos y volverlos motivo de debate en foros y redes, sino por utilizarlo para la
expansión de los contenidos en una clave estética y semántica posibilitada entre otras cosas por esta
simbología compartida.
El concepto de prosumidor lo podemos entender desde la perspectiva que plantea Scolari
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(Scolari, 2012) y en línea con lo planteado con Henry Jenkins (Jenkins, 2006) (anteriormente en
McLuhan & Nevit; y Tofler ) como ese sector de la audiencia que va más allá del consumo pasivo y
se apropia de la historia y expande su “galaxia semántica”.
De todos modos no es necesario decifrar códigos para disfrutar Gravity Falls, cuestión no
menor en tanto significa que esta ficción animada ofrece contenidos diversos, que responden a los
distintos niveles de profundidad en la que puede involucrarse su público.

Desarrollo

Aunque podrían quedar dudas acerca de si fue inicialmente pensada como un producto transmediático o no, si queda claro que el universo semántico que compone Gravity Falls desde su creación
hasta hoy se ha expandido, generando un mensaje más y más amplio, que ha desbordado los distintos
medios y lenguajes. Y que, más allá de algunas salvedades que podríamos hacer, en referencia a contenidos adaptados en varias plataformas, o la negativa que ha dado la compañía a ciertas iniciativas
por parte del público, una empresa de la talla de Disney, normalmente contempla una expansión al
menos cross-media (entendida desde la perspectiva de Carlos Scolari, es decir, una historia contada
desde varias plataformas y lenguajes) si se observan resultados positivos en el funcionamiento del
producto, o mejor, si el producto es rentable.
De todos modos, lo que desde aquí se considera como el punto más alto en lo que refiere a la
experiencia transmedia de Gravity Falls, es un juego de realidad alternativa, que no se dio enteramente de la mano de la corporación sino en el marco de una comunidad genuina entre los prosumidores y
su creador, dejando al margen a la productora.
Sin embargo, cuando una historia de la magnitud de Gravity Falls comienza su desarrollo no
es posible saber cómo evolucionaran los procesos y discursos mediáticos a ella involucrados, pues los
mismos fluyen, se construyen y reconstruyen por la sociedad, y son imposibles de controlar.

Descripción de la propuesta
Lo siguiente es una descripción de cada una de las partes que componen el mundo transmedia
de Gravity Falls.
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Figura 1. Mabel y Dipper

Episodios
Gravity Falls fue emitida en dos temporadas de veinte episodios cada una. Estos, fueron estrenados a través del canal principal de la señal de Disney (Disney Channel) en Estados Unidos,
más tarde en Latinoamércia y posteriormente en España (2012 – 2014 y 2014-2016). Además de un
episodio piloto no emitido a través de la señal, pero que fue conocido posteriormente a través de las
redes, del cual contaremos posteriormente la historia. Los capítulos, además, se estrenaron a partir
del 2014 en la plataforma Netflix excepto los últimos 7 episodios que fueron estrenados el primero
de octubre de 2017.

Cortos
Entre el final de la primera temporada y el comienzo de la segunda, la señal Disney Chanel
transmitió 17 cortometrajes de entre dos y tres minutos. Estos cortos tenían como objetivo generar
expectativa y mantener el interés del público por la temporada que estaba en producción. Los mismos, narraban pequeñas historias y misterios que no formaban parte de los sucesos que transcurrían
en la serie original, lo que podría ser categorizado como contenido intersticial siguiendo la conceptualización de Carlos Scolari (Scolari, 2012).
La razón de la duración de los cortos, estaba vinculada a que este contenido fue pensado para
emitirse entre los programas de la grilla de los canales de la señal.
De todos modos, rápidamente los mini-episodios fueron capturados por los seguidores de la
serie y publicados en la red social YouTube. Esto fue a nutrir los sitios y wikis no oficiales que incluso
al término de la primera temporada ya poblaban la web. El resultado: una gran cantidad de contenido
web (webisodios) con fuerte presencia online y con una duración óptima para el consumo a través
del móvil.
Vale la pena aquí reforzar la idea que este trabajo sostiene. Más allá de que la Disney no haya
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liberado estos contenidos a la web era esperable que esto suceda, como mencionábamos anteriormente los contenidos fluyen socialmente y la tarea de control es prácticamente imposible.

Merchandaising oficial
El merchandaising oficial de la serie consta de figuras de acción de los personajes principales
en plástico y vinilo, figuras coleccionables en domos plásticos y muñecos de peluche licenciados por
las empresas Zag Toys, UCC Distributing INC y Jazwares. Además la empresa Funko Pop! Lanzó
al mercado una serie de figuras de vinilo. Por otro lado la tienda oficial de Disney vendió también
figuras de acción aunque ya están descontinuadas del mercado.

Merchandaising no oficial
La proliferación de maquinaria que facilita la impresión en ropa, tazas, mochilas y carpetas así
como distribución masiva de impresoras 3D, han puesto en las manos de los prosumidores herramientas para la expansión de los productos que forman parte de la galaxia de Gravity Falls. Todo este merchandising no está autorizado por compañía Disney pero muchas veces es de gran calidad e increíblemente creativo. Para dar algunos ejemplos: la gorra que utiliza Dipper, uno de los protagonistas o
los Sweaters característicos de su hermana Mabel son fácilmente reproductibles y se encuentran en
cualquier tienda web como Amazon.com o mercadolibre.com. Estos productos fueron posteriormente
apropiados por la compañía creando una versión licenciada de los mismos.
Existe también en la web Tumblr.com un juego de cartas diseñado por un usuario que puede
ser descargado de manera gratuita. Esta iniciativa fue evaluada por Disney y no fue aprobada, por
tal razón el creador del juego discontinuó el diseño de cartas nuevas por miedo a afrontar conflictos
legales.2

Figura 2. Gorra no oficial

2

Recuperado de https://gravity-falls-tcg.tumblr.com/
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Libros y comics
Disney Press imprimió hasta ahora un total de 16 libros de Gravity Falls. Los primeros 12
contienen en formato de comic, los sucesos narrados en la serie incluyendo también las mini historias
contadas en los cortometrajes emitidos por Disney entre temporadas. Los restantes cuatro libros son:
un libro para colorear llamado “Gravity Falls: Don’t Color This Book! It’s Cursed!”, “Gravity Falls:
Journal 3” que contiene información acerca de la serie y anotaciones de los protagonistas, “Dipper
and Mabel and the Curse of the Time Pirates’ Treasure!: Select Your Own Choose-Venture” un libro
del estilo elige tu propia aventura que si bien fue impreso por Disney su autor no es el de la serie y está
catalogado como ajeno a la historia oficial, y por último “Dipper’s and Mabel’s Guide to Mystery and
Non-stop Fun!” escrito supuestamente por los Dipper y Mabel los protagonistas de la serie aunque en
realidad la autoría legal quedó en manos de la división “Disney Book’s”.
Para el 24 de julio de este año está previsto el libro “Gravity Falls: Lost Legends” el primero,
también en formato comic, que incluye contenido canónico original escrito por el autor Alex Hirsch.

Sitios Web
• Sitio oficial: Disney utilizó su sitio web para nuclear contenidos relacionados con la serie,
desde allí se pudieron ver algunos adelantos en video, aplicaciones y juegos con la temática. Sin embargo el micrositio ya se encuentra fuera de línea.
•

Gravity Falls: Break the Code!3: Este sitio no oficial es una propuesta interesante para
fanáticos, muestra imágenes de todos los criptogramas que aparecen a lo largo de la serie
y en los cortometrajes, además permite hacer las traducciones con los distintos códigos de
encriptamiento utilizados.

Videojuegos
El sitio web de juegos de Disney Channel publico casi 20 juegos online que aún hoy pueden
ser visitados4.
En el año 2013 se publicó un juego para sistema IOS y Android de, más tarde en el 2015 se
desarrolló un juego para Nintendo 3DS llamado “Gravity Falls: Un Verano de Misterios: La Leyenda
de los Gemelos Gnomos”.

3

Recuperado de http://themysteryofgravityfalls.com/

4

Recuperado de http://lol.disney.com/games/gravity-falls-games
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Figura 3. Portada Gravity Falls: un verano de misterios: La leyenda de los gemelos gnomos

Wikis
Principalmente hay dos wikis que contienen información sobre la serie almacenada a manera
de enciclopedia. Una en castellano5 y otra en inglés6.

Aplicaciones
Si bien hay varias aplicaciones generadas por usuarios existe una que vale la pena resaltar
cuyo nombre es “Mystery _hack”, la misma permite a sus usuarios descifrar los distintos criptogramas presentados por la serie utilizando los distintos códigos. Esta app es de los mismo creadores del
sitio web, “Gravity Falls: Break the code!”.
Lo interesante de esta aplicación es que explota la utilidad de la segunda pantalla de una forma
muy interactiva ya que los usuarios pueden descifrar los códigos en tiempo real, otra vez algo que se
pudo hacer desde la compañía pero no fue considerado.

5

Recuperado de http://es.gravityfalls.wikia.com/wiki/Gravity_Falls_Wiki

6

Recuperado de http://gravityfalls.wikia.com/wiki/Gravity_Falls_Wiki
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Figura 4. Aplicación Mystery_Hack

Fan fiction
Existen infinidad de Fanfic en la web, pero los más conocidos están bajo la órbita de la serie
titulada por los fanáticos como “Dipcífica” que cuenta de un romance, insinuado por el guión original
pero no desarrollado, entre el protagonista Dipper y Pacífica uno de los personajes de la serie.
Las Facfic están alojadas en webs como “fanfiction.net” o “wattpad.com” de todos modos en
redes sociales como “youtube.com” podemos ver animaciones de usuarios contando sucesos de las
historias creadas por prosumidores.

Juego de realidad alternativa
En los créditos finales del último episodio de la serie animada, los fanáticos de Gravity Falls
pudieron ver una imagen “live-action” de una estatua del antagonista de la serie cuyo nombre es Cipher. Esto generó revuelo en las redes y foros, donde se discutió en qué lugar se podía encontrar esta
pieza si era que realmente existía. Sin embargo con el paso del tiempo estas conversaciones se fueron
apagando, hasta que en el año 2017 Alex Hirsch público en su cuenta de twitter un mensaje que dio
comienzo a una búsqueda del tesoro que abarcó varios países.
La experiencia, diseñada íntegramente por el autor de Gravity Falls sin la participación de
la Disney, duró 8 días en que los seguidores de tres contienentes del globo se convirtieron en una
comunidad activa tratando de resolver varios misterios que involucraron, Google Maps, monumentos históricos, universidades, textos cifrados, aplicaciones, rompecabezas, memorias usb, llamadas
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telefónicas misteriosas y cryptex7 entre otros varios despliegues que concluyeron con el encuentro de
la estatua en cuestión, todo esto transmitido vía streaming para que todos los integrantes de la comunidad pudieran verlo8.

Figura 5. Cryptex
En esta aventura participaron incluso algunos de los actores de doblaje de voz de la serie. Un
dato particular para mencionar está relacionado con una de las pistas: un rompe-cabezas de una espeluznante cantidad de partes. Para avanzar en la búsqueda del tesoro debía obtenerse información que
aparecía en la imagen resultante de un rompecabezas que, si bien tenía un formato analógico, también
ofrecía una versión online algo más sencilla.

7

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptex - Visitado el 23 de Abril del 2018.

8

https://www.youtube.com/watch?v=7mpoIb0S9TI&t – Visitado el 23 de Mayo de 2018
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Figura 6. Rompecabezas analógico completo (se perdió uma pieza)
Resultó que un usuario completó la versión digital del rompecabezas y la búsqueda siguió
adelante con la versión analógica del rompecabezas aun a medio armar. Fue entonces cuando el
escritor de la serie prometió, mediante un tweet, que subiría a la web el piloto con el cual había “pitcheado” la serie ante las autoridades de Disney Chanel. Unas semanas después y luego de que los
fanáticos completaran el rompecabezas gigante pudo verse el piloto original subido a Youtube donde
todavía permanece9.
Según Scolari un juego de realidad aumentada responde a algunas definiciones que si bien
son primarias en tanto es un género híbrido, novedoso y en desarrollo, pueden dar cuenta de lo que
estamos hablando cuando a ellos nos referimos. En primer lugar estamos hablando de una historia
que toma forma lentamente, como un rompecabezas que se arma de a poco, siempre a través de los
descubrimientos de los jugadores. Ellos, que son las estrellas, actúan como comunidad recopilando
la información que les permitirá desentrañar de qué va la historia que están viviendo. La información
está en distintas plataformas y distintos lenguajes mediáticos y extramediáticos (Scolari, 2012).
El evento llamado por los seguidores “Cipher Hunt” que llevó al descubrimiento de la estatua
de “Cipher” en un bosque de Oregon, tuvo todos los condimentos de un GRA. Seguidores en Estados
Unidos, Rusia y Japón vivieron como comunidad una aventura de descubrimiento que los mantuvo
inmersos en la galaxia semántica de Gravity Falls.
Siguiendo lo propuesto por Denis Porto Reno y Jesús Flores (2012) y anteriormente Vicente
Gosciola, en el seminario impartido durante el congreso Intercom 2011, Gravity Falls responde a las

9

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=SIyWbRU4K4M
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características que definen una proceso transmedia, ya que se observa por lo explicado anteriormente
que: la serie está contada en un formato de estructura narrativa, es una historia compartida en fragmentos, sus fragmentos son distribuidos entre múltiples plataformas, es expandible, circula por redes
sociales, apoya esta distribución en la estrategia denominada “viral”, adopta como herramienta de
producción dispositivos móviles.
La razón por la cual la serie animada de la compañía Disney es un caso interesante de análisis, es que si bien la estrategia transmedia no se evidencia desde un primer momento, el producto
fue desbordando por todos los frentes hasta nutrir casi la totalidad de las plataformas y lenguajes.
Sin embargo el aprovechamiento de este contenido tan inmersivo hubiese podido ser mejor utilizado
para generar una experiencia más interesante y mejor planificada, si la compañía se hacía cargo del
desarrollo de varias de las posibles líneas expansibles, o mejor de dar mejores condiciones para la
expansión de esas líneas. Al fin y al cabo lo que hoy se busca es generar experiencias en los usuarios.
En línea con lo sostenido por Lev Manovich en “El software toma el mando” (Manovich,
2014) podemos decir que la dirección del desarrollo del software en las últimas década al mismo
tiempo que la evolución de las tecnologías de la información son la variable necesaria que ponen en
manos de todos los usuario la posibilidad de apropiarse de las historias, modificarlas, agigantarlas,
llenar huecos o decir lo que los autores, productores o distribuidores no pudieron o quisieron decir. Al
tiempo que redes y sitios web específicos son el escaparate digital para compartir, interactuar, recibir
“críticas”, etc de sus producciones.
La posibilidad de creación, modificación y reproducción de los productos de la cultura facilitan la acción de los prosumidores.
Tal vez en el mismo sentido, se podría hablar de algunos instrumentos y maquinarias de relativo fácil acceso y de tamaño hogareño, que permiten la manufactura de merchandaising de calidad,
a bajo costo de producción y fácilmente reproductible. Y que también a partir de sitios web de venta
tienen una ventana para salir masivamente al mercado informal. Como diría Jenkins, las diferente
formas de interacción están condicionadas por la evolución de la tecnología (Jenkins, 2006)
Planchas de sublimado de vestimenta, máquinas estampadoras portátiles e impresoras 3d sumados a los software de diseño y edición digital han dado vida a cantidad de merchandaising que hoy
son de preponderancia en la galaxia semántica de Gravity Falls y que sin dudas son obra y gracia de
prosumidores creativos.
Conclusiones

Interesa entender, a modo de reflexión, cómo se fue construyendo el universo semántico de
Gravity Falls. Principalmente porque aún hoy la discusión acerca de cómo pueden aprovecharse las
plataformas y lenguajes en orden de implementar una estrategia transmedia para determinados contenidos no está del todo zanjada y cabe preguntarse si alguna vez lo estará.
Por lo analizado, se entiende que las experiencias transmedia más ricas de la serie fueron iniciativas de los fanáticos, al punto que, teniendo en cuenta el criterio de Jeff Gomez (a saber, que una
adaptación del mismo contenido en otro lenguaje y o plataforma no debe ser considerado como un
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contenido transmediático) sería posible sostener, y con válidos argumentos, que no estaríamos frente
a un producto transmedia sino que hablamos de un proceso transmedia.
Cabe preguntarse si hoy en día una historia tan grande, inmersiva, con un mundo ficcional tan
bien construido y detallado y tantas posibilidades de expansión podría quedarse simplemente en un
serial de TV.
Ha quedado de manifiesto como Disney quedó fuera de propuestas tan interesantes como el
Juego de realidad alternativa o la posibilidad de generar una aplicación para utilizar una segunda pantalla. Tales, hubiesen podido ser experiencias transmedia sumamente interesantes para los fanáticos,
como lo prueban posteriores productos en donde la compañía sí explotó por ejemplo la estrategia de
la segunda pantalla10.
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“Los Ríos De Alice”, un Ejemplo de
Narrativa Transmedia

Lucas Matías Contreras12

La narrativa transmedia

es un lenguaje desarrollado a partir de la convergencia de plataformas.
También conocida como transmedia storytelling, permite la navegación física o virtual, retroalimentación, reconstrucción, participación a través de contenidos distintos, complementarios y relacionados. La web colaborativa o internet 2.0 ha potenciado su desarrollo.
Gosciola (2012) resume la definición de Henry Jenkins, especialista –fundamental- en la conformación del marco teórico sobre este lenguaje:
3

Narrativa transmídia é uma história expandida e dividida em várias partes que são distribuídas
entre diversas mídias, exatamente aquelas que melhor possam expressar a sua parte da história. Assim, todas as mídias e todas as partes da história são integradas, ainda que não precisamente do mesmo modo. (p. 9)
También lo distingue del crossmedia, definido como “projeto, quase sempre publicitário, que
faz uso de diferentes plataformas para divulgar uma mesma história” (p. 9).
Por lo tanto, la narrativa transmedia, debe ligar varios y diferentes contenidos individuales
(pequeñas historias) a una única historia. Y también debe contar con “um grau de participação, interação ou colaboração do público” (Pratten, 2012 como citado en Gosciola, 2012, p. 10).
Los creadores del hipermedia, de la arquitectura mediática, los impulsores de la idea central,
definen qué medio es más adecuado para cada pieza individual en vinculación a la historia central, o
plot; también son los que elaboran un diseño de interacción aproximado (flujos).
En la cultura de la convergencia, la participación es central, el usuario ocupa un real estatus de
protagonista como coautor y prosumidor, y junto a otros usuarios, desarrolla la inteligencia colectiva.
1
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El público puede llevar al proceso hacia terrenos antes ignorados. Henry Jenkins fue de los primeros teóricos en advertirlo, a principios del siglo XXI: “(…) tal vez los líderes industriales estaban
advirtiendo la importancia del papel que pueden desempeñar los consumidores ordinarios, no sólo
aceptando la convergencia, sino en realidad conduciendo el proceso (Jenkins, 2008, p. 19).”
Vilches amplía el concepto indicando que la creación deja de ser objeto de manipulación (monomedia unidireccional), pues ahora los consumidores son sujetos que manipulan (2003 como citado
en Gonçalves, 2012, p 17).
El presente texto analiza un ejemplo de producción narrativa transmedia: el proyecto “Los
Ríos de Alice”, publicado en el año 2013. Hay tantas posibilidades de conocer el mundo de la pequeña protagonista como partes distribuidas en el amplio ecosistema de medios.
La importancia de este proyecto transmedia está reflejado en el apartado “El Universo de los
Ríos de Alice”, allí se identifica el plot o espina dorsal, historia en torno a la cual giran diferentes
contenidos creativos radicados en diferentes plataformas. Dentro de esta sección se encuentra el título
“Muchos ríos por los cuales navegar” donde se explica la deriva individual de cada prosumidor a la
hora de reconstruir el mundo de la protagonista mediante la intertextualidad de los nodos neurales; y
a continuación, “La vertiente de esta y otras historias” recuerda que la materialización de la propuesta
creativa se da en el contexto de una convergencia acelerada gracias al software cultural.
En la sección “Cartografía” se describen los contenidos diseminados, reconociendo tres de las
propuestas: en primer lugar el Original Game Soundtrack (“El afluente musical”) compuesto por la
banda española Vetusta Morla, luego el videojuego o videogame (“La Aplicación / Videogame”), y
finalmente los vídeosclips (“A la deriva por los videoclips”), con una breve referencia al final de esta
sección del uso de Facebook y la página web de la empresa desarrolladora.
En la tercera sección, “La dimensión interactiva”, se explica cómo la comunidad participa y
reconstruye el mundo de Alice, e inclusive se apropia de la historia y la convierte en experiencias
únicas y relativamente inesperadas (“Los flujos impredecibles”).
Finalmente el lector podrá encontrar las conclusiones. Un puerto temporal tras recorrer rápidamente la geografía y la “hidrografía” del proyecto; una metáfora útil para ilustrar la compleja y
coherente gama de argumentos ofrecidos al prosumidor/espectador, como ríos a través del mundo de
Alice.
El Universo de “Los Ríos de Alice”

Sostiene Gonçalves (2012) que la narratividad es una característica intrínseca del lenguaje
humano. Motta, L., es más preciso en las razones de esta afirmación: “A partir dos enunciados narrativos somos capazes de colocar as coisas em relação umas com as outras em uma ordem e perspectiva, em um desenrolar lógico e cronológico. É assim que compreendemos a maioria das coisas do
mundo” (Motta, 2005 como citado en Gonçalves, 2012).
En el caso de la narrativa transmedia “cada uma está veiculada pela plataforma que melhor
potencialize suas características expressivas”, señalan Renó, Versuti, y Gonçalves (2011 como cita96

do en Gonçalves, 2012).
Un ejemplo de producción expresiva canalizada por diferentes vías es el proyecto Los Ríos de
Alice. En la propuesta convergen las plataformas del videogame - App4 (Android, iOS), videogame
para ordenador5, un disco musical6, 15 videoclips7, ilustraciones plásticas, presentación de piezas del
soundtrack en recitales, cuenta de Facebook8 y más.
Los Ríos de Alice es una aventura gráfica diseñada y creada a partir de las canciones de la
banda madrileña Vetusta Morla, es exactamente el producto que inspiraban sus canciones y
que no se podría haber hecho de otra forma. No ha habido restricciones creativas, y la colaboración entre el equipo creativo y los músicos nos permiten hoy descubrir algo que sin duda es
especial y que merece la pena mirar con detenimiento. (Aznar, 2013).
No se trata de una mera redundancia / sumatoria de lenguajes concentrados en una plataforma
(multimedia), es una interacción de diferentes lenguajes en la construcción de una narrativa compleja.
Es la contribución de cada contenido en vinculación a un todo, a la espina dorsal o plot: Alice debe
deambular por un mundo onírico y vencer sus miedos. Ese miedo, el espíritu de descubrimiento para
superarlo y los escenarios se pueden reconstruir jugando al videojuego, escuchando el disco, viendo
los videoclips, las ilustraciones, escuchando una de las canciones del soundtrack en un recital9 y/o en
la interpretación de los fans; múltiples lenguajes, más múltiples plataformas (digitales y analógicas).
Cada historia, cada unidad de sentido, está unida al plot gracias a la identidad visual y a la
identidad sonora, la primera a cargo de Ane Pikaza, y la segunda a cargo de Vetusta Morla.
Los Ríos de Alice desmorona aquel mito que sostiene que la narrativa transmedia es solamente marketing y merchandising:
(...) han conseguido un producto que va más allá de la acción de marketing: se trata de una
nueva forma de expresión artística, de una nueva forma de comunicar sensaciones utilizando
la tecnología, de ir un poco más allá que el simple compendio de bits. (Aznar, 2013).
En el marco de la nueva concepción cultural, los consumidores tienen la posibilidad de indagar nuevas formas de arte, estableciendo conexiones sinestésicas entre contenidos dispersos ¿Por cuál
comenzar?
Muchos ríos por los cuales navegar
Quien “navega”, es autor de su propia trayectoria en la historia de Alice. Eligiendo los “nudos

4

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deliriumstudios.losriosdealice&hl=es

5

http://www.deliriumstudios.com/571/

6

https://open.spotify.com/album/0SZ2tAVd964YCyFecgf7bS?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open

7

https://www.youtube.com/watch?v=UP4fQDMOx0E&list=PLKdFjMJhx9lFWNuLskluc1XOjzEG9LEh9

8

https://www.facebook.com/pg/losriosdealice/about/?ref=page_internal

9

La posibilidad de que la canción Los Buenos, del disco Los Ríos de Alice (Original Game Soundtrack) de Vetusta
Morla, banda de sonido del videojuego, pueda escucharse en un show de la banda, es una forma de incorporación
de los elementos narrativos en el espacio público.
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neurales”, o -inclusive- creando otros, los prosumidores desarrollan sus “juegos cognitivos de reconstrucción de guiones de lectura/participación” (Renó, 2018a, p. 3).
Hay una protagonista, Alice, y situaciones que conforman un mundo. Ese mundo es central:
Creo que los medios son la variable menos importante de la ecuación. Para mí lo esencial es
que en la obra exista una intertextualidad radical —o sea, que las diferentes partes estén conectadas entre sí de algún modo—, lo cual tiene que ver con el concepto de multimodalidad y
el hecho de ser diseñado para una cultura en red. (Scolari, 2013, p. 85)
Scolari (2013) explica que la dispersión textual encuentra en lo narrativo su hilo conductor.
Esta opinión coincide con la crítica al proyecto, que realizó el director de la web Applesfera, Pedro
Aznar (2013):
Un compendio de sonidos, melodías y mensajes oníricos que cabalgan a lomos de las notas del
grupo de Pucho y compañía, es la combinación perfecta con las imágenes y cuando vemos el
resultado completo, entendemos que Los Ríos de Alice no podría haber sido de otra forma. No
se trata de utilizar grandes recursos de la tecnología, sino de emplearla para canalizar exactamente las sensaciones que quieren transmitir. Y lo consiguen sin ninguna duda.
En el mismo artículo, Aznar consulta a Arturo Monedero, cofundador de Delirium Studios,
diseñador de la aplicación Los Ríos de Alice y coautor de la historia, cómo fue la creación del hilo
narrativo principal o plot. Monedero explica que al principio tenían a Alice, y cuatro ilustraciones o
mundos que debían conectar.
Buscábamos una forma de unirlos y ese proceso duró casi 3 meses, escribir ese guión, conectar todos los elementos y que tuvieran una coherencia ha sido un trabajo muy duro, pero
extremadamente enriquecedor. Se analizó con obsesión cada una de las estrofas de cada una
de las canciones para ir sacando de ellas ideas y mecánicas. (Aznar, 2013).
Juanma Latorre, guitarrista de Vetusta Morla, sintetiza la complejidad narrativa resultado de
ese guión y del proyecto transmedia en su totalidad. Predice además una reacción en los prosumidores
que hacen “inmersión” en esta historia:
Es una verdadera obra de arte colectiva que, más (allá) de su aspecto lúdico, plantea una
inmersión sensorial y narrativa en la historia de la pequeña Alice. El hecho de que hubiera
algunas partes en las que la música y la interactividad se relacionan muy directamente nos
enganchó más todavía ante la perspectiva de poner a prueba las habilidades musicales del
jugador. (Aznar, 2013).
La Vertiente de Esta y Otras Historias

El proyecto devenido de las canciones de la banda madrileña está vinculada intertextualmente
a un conglomerado de productos anteriores. Antes de comenzar a desandar cada una de las partes y
sus lazos, es importante reconocer que su posibilidad de existir, tal y como se detalla en este ensayo,
es gracias a la evolución del software.
El universo de Alice se une a una “galaxia” de historias concebidas por lo que Manovich
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(2013, p. 21) denomina softwares culturales: “Pienso en el software como una capa que cubre todas
las áreas de las sociedades contemporáneas” (2013, p. 17 ).
Estas herramientas son la matriz donde se diseña la creación, se acelera la convergencia y las
posibilidades de producción a la escala detallada aquí. Las ideas que surgen de los creadores y los
flujos mediáticos que prevén se materializan gracias a estos softwares.
Cada producto está a “hombros de gigantes”10, diseñado al calor de programas, ambientes de
programación y rutinas informáticas que intervinieron de una u otra manera, inclusive en las formas
de arte más autónomas a la digitalización, como son la música y la plástica.
El software se ha supeditado al arte, asumiendo parcial o totalmente alguna de las categorías
de las acciones culturales: crear, intercambiar y acceder a artefactos culturales que contienen representaciones, ideas, creencias y valores estéticos; participar en experiencias culturales interactivas;
crear y compartir información y conocimiento en línea; comunicarse con otras personas; participar en
la ecología de información en línea mediante preferencias y metadatos; y finalmente, desarrollar herramientas y servicios de software que hagan posible todas estas actividades (Manovich, 2013, p. 21).
Las propuestas que conforman Los Ríos de Alice nacieron, se combinaron y expandieron en
esta matriz primigenia.
Cartografía

Para reconstruir parte del universo de Alice es necesario identificar las plataformas, sus características más sobresalientes y sus nudos neurales. La tarea no es sencilla dada la “expansión,
despliegue, propagación o diseminación” de los contenidos, lo que Carlos Scolari (2015) denomina
spreadability. En otras palabras:
Si antes las corporaciones proponían un contenido seductor con la intención de atraer a las
audiencias y poder contabilizarlas para venderlas a los anunciantes, ahora la cultura de la convergencia late al ritmo de la diseminación de contenidos a lo largo y ancho de toda la ecología
mediática. (Scolari, 2015, p. 11).
También hay que sumar (ver apartado “Flujos impredecibles”) otros productos resultados de
la fanfiction11, reconstrucciones individuales y colectivas de la historia escritas por fans, más allá de
las descritas en este paper.
El afluente musical
El disco Los Ríos de Alice (Original Game Soundtrack), es una de las partes de este universo.

10

Con esta expresión se quiere indicar que lo que una persona haya podido conseguir se debe a la aportación de
sus compañeros y en el caso de la ciencia que la obra de un científico o un filósofo ha conseguido dar un salto, o
alcanzar un nivel superior, gracias a las aportaciones de otros colegas que le precedieron.

11

Este proyecto es en sí mismo resultado de la fanfiction, así lo señala Monedero:“Es un auténtico lujo poder trabajar con Vetusta Morla, ya no solo como fan, (que lo soy) sino por la cercanía y la dedicación que han tenido
durante todo el proceso. No se han limitado a poner su “cara” y ceder derechos de autor, se han puesto el mono
de trabajo y han dado lo mejor de ellos para que Los Ríos de Alice fuera una realidad” (Aznar, 2013).
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Es el ambiente sonoro del mundo onírico de Alice, con riqueza de nudos neurales direccionados al
videojuego y la app. Posee también referencias a producciones más antiguas de Vetusta Morla. Por
ejemplo, “Un lazo en el ventilador”12, y “Trastos Viejos”13 son “conductos” musicales a desafíos que
debe atravesar Alice en el videojuego, pero también son nexos a la canción “Los Días Raros”14, incluida en el disco Mapas de 2011.
Vetusta Morla compuso el soundtrack a partir de la imágenes que le enviaban los desarrolladores de Delirium Studios. Así lo señala Juanma Latorre, guitarrista de la banda:
Efectivamente fue muy diferente al proceso de componer una canción, digamos, “convencional”. Para empezar porque una canción es una obra en sí misma y no precisa más justificación
que la necesidad de expresar o contar algo. En la banda sonora, la música tiene un carácter
instrumental, sirve a una obra mayor. (...) Ello ha significado que el carácter narrativo que
habitualmente le otorgamos a nuestras canciones no sirviera y que tuviéramos que basarnos
en una perspectiva más ambiental donde las sensaciones se trazan de un modo mucho más
abstracto y donde la experiencia completa se consigue al escuchar la música en el contexto
del videojuego. (Aznar, 2013).

El diseñador Arturo Monedero, señala su compromiso con la narrativa y con las conexiones
a la música: “El juego es una representación visual de su música, sus letras [las de Vetusta Morla].
Desde el primer día, ha estado presente en todo el proceso” (Aznar, 2013).
La aplicación / videogame
La historia de Alice sintetiza en la App las variadas formas de arte: la pintura, la música, la
animación. También se concentran gran cantidad de flujos, algo coherente si se asume que las pantallas de los dispositivos móviles son los pilares de la contemporánea “ecología de los medios”.
“Diseñar para la narrativa transmedia es diseñar para múltiples pantallas (o para todas las
pantallas)” (Renó, 2018d). Los creadores ya reconocían en 2013 la transformación en el uso de los
dispositivos y la tendencia de los móviles a convertirse en “primeras pantallas”, pero también prepararon esta “historia” de Alice para ser instalada en computadoras personales y portátiles. En todos
los casos se estimaron flujos de posibles interacciones y un diseño siguiendo las innovaciones del
lenguaje digital. Explica Monedero:
Utilizó mecánicas clásicas e innovamos en otros aspectos (...) quería que fuera universal, y
eso implicaba que los personajes hablaran con pictogramas. Una decisión difícil y arriesgada, pero que le ha dado un toque muy personal. También hemos querido profundizar en las
emociones, una deuda pendiente aún en la gran mayoría de los videojuegos. y creo que hemos
logrado trasmitir sensaciones que no dejarán al jugador indiferente. (Aznar, 2013).

12

https://open.spotify.com/track/5zby4VGf6P3xFNlLURho4m?si=nZwHzf2QQ8WvzcFTgzGHgg

13

https://open.spotify.com/track/4xJplHW7zmfqS7jKSmYHm3?si=sEIm4yxnQ8iHzJHqloHj6Q

14

https://open.spotify.com/track/2wss8ovgGaBZJlXAdaOqov?si=SwKrVV3NSVWno2WCT_fgJA
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A la deriva por los videoclips
Otro importante bloque de contenido son las animaciones / videoclips en el canal de YouTube
de la banda madrileña. Esta parte del “universo” reúne la música de Vetusta Morla y las ilustraciones
de Ane Pikaza. Postales que cuentan con independencia el periplo de Alice.
Las imágenes son casi auténticas obras de arte. Casi mejor hablar de pinceladas que de píxeles,
de lienzo más que escenario. La encargada de materializar este torrente de sensaciones musicales, Ane Pikaza, ha sabido definir con excelencia qué es lo que esperábamos encontrar ver
en las canciones del grupo. De hecho, para los habituales de la banda, muchos de los escenarios devendrá en ciertos déjà-vus: es la señal de que ahí ya habíamos estado antes, aunque no
lo hubiésemos visto nunca.” (Aznar, 2013).
Las ilustraciones fueron animadas siguiendo las características y acciones del personaje en el
videogame. Los paisajes y la música siguen la línea argumental de la historia central.
Estos son cuatro soportes (si se considera las ilustraciones de manera separada) que se destacan en la estrategia transmedia diseñada. Hay que sumar dos más:
● La página de Facebook https://www.facebook.com/losriosdealice/: con publicaciones desde el lanzamiento del juego hasta el mes de junio de 2017, y una comunidad que si bien
interactuó, ya no lo hace desde 2016.
● Una página web http://www.deliriumstudios.com/571/ propiedad del estudio Delirium.
Allí se enlaza al sitio de compra y descarga del videojuego para diversas plataformas.
Conocidas las partes del todo y sus flujos, es importante destacar aquellas producciones que
surgen producto de la interacción de la comunidad y de la apropiación de la historia.
La Dimensión Interactiva

Para el nuevo público sin interactividad hay frustración. Los prosumidores suben a YouTube
la grabación de su participación en el juego, una retroalimentación que se complementa con las reacciones de la plataforma de vídeo (Me Gusta / No Me Gusta, comentarios, Share en redes sociales
mediatizadas -medios sociales-, embedded / incrustación en sitios web, etc). El prosumidor crea un
nuevo producto a partir del original.
Son algunas de las derivaciones posibles de la historia en el entorno digital: “Si el ciudadano
no puede participar de la conducción de la obra o de la construcción cognitiva, jamás tendremos una
experiencia transmedia” (Renó, 2018b, p. 1).
Estas contribuciones ayudan a la comunidad a reconstruir el mundo de Alice. Jenkins (2008)
señala que “cada uno de nosotros sabe algo; y podemos juntar las piezas si compartimos nuestros
recursos y combinamos nuestras habilidades” (p. 15).
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Los flujos impredecibles
Gracias a YouTube se pueden atestiguar caminos de la narrativa convertidos en bytes. Al
atardecer, cerca del mar, rodeado por un cordón montañoso, dos jóvenes, uno con una guitarra y otro
con un piano, hacen su versión de Los Buenos15. Uno de los espectadores filma la escena “Una noche
de verano decidimos juntar a unos amigos y montar un concierto para hacer lo que más nos gusta.
Y salieron canciones así de bonitas”, explica el usuario IGEA en la descripción de su video subido a
YouTube.
El registro audiovisual del prosumidor es una huella icónica prueba de la independencia que
poseen las historias al expandirse fuera de los entornos digitales en los que se desarrollan y gestan
(softwares culturales). Los prosumidores garantizan coexistencia entre las plataformas analógicas y
digitales.
El video de IGEA es uno de los caminos posibles de la experiencia narrativa transmedia que,
como se espera, está fuera de control. “En la cultura de la convergencia, el poder del productor y el
consumidor mediático interaccionan de manera impredecibles” (Jenkins, 2008, p. 14).

Conclusión

La narrativa transmedia es un lenguaje, una historia expandida y dividida en varias partes.
Cada una de las unidades es distribuida en diferentes plataformas del ecosistema mediático contemporáneo, encontrando el nicho más apropiado para poder expresar su parte de la historia.
El proyecto “Los Ríos de Alice” del año 2013 es un claro ejemplo de aplicación de este lenguaje potenciado por la convergencia y el desarrollo del software cultural. Diferentes contenidos, en
diversas plataformas, se unen en una espina dorsal o plot: Alice, la protagonista debe deambular por
un mundo onírico y vencer sus miedos.
Los prosumidores / espectadores reconstruyen el mundo de Alice transitando diversos caminos por los flujos propuestos en las diferentes plataformas (disco, videoclips, videogame / app), y por
otros no contempladas, a partir de la apropiación de la historia. La interacción emerge y las derivaciones son impredecibles.
Si bien se ha descrito una parte importante de la estrategia transmedia, seguramente hay otras
aristas del proyecto que no se han mencionado o desarrollado. Además, Vetusta Morla posee un amplio historial de proyectos de este tipo. Ambas cuestiones son dignas de análisis en próximos informes
e investigaciones.
La experiencia transmedia de Los Ríos de Alice es inagotable. Inclusive, ahora, la pequeña
niña desanda caminos por un paper académico.

15

https://www.youtube.com/watch?v=niuCvUDAd7A
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Narrativa Transmedia en el Periodismo
Digital (Estudio de Caso)

María Natalia Díaz1

El presente trabajo corresponde al análisis sobre un caso de periodismo transmedia. El mismo se

titula “7/40 Cuarenta Años en siete días” el proyecto se desarrolló desde la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Antes de comenzar la presentación del caso y su análisis, considero necesario destacar que
pretendo analizar este ejemplo periodístico que en el marco del concepto de “ecología de los medios”.
El teórico Neil Postman definió al estudio de la ecología de los medios como “el estudio de
los medios como ambientes”; es decir, como especies que se interrelacionan entre sí y con nosotros,
y que también tienen su propia evolución y selección natural. En este sentido, se puede decir que el
concepto intenta explicar que no nos interesan los medios como entes aislados sino las formas en que
la interacción entre los seres humanos y los medios moldea el carácter de la cultura y ayuda a esta a
mantener su balance simbólico.
Para analizar el caso de transmedia seleccionado, quisiera recordar también el concepto de
conectivismo. Siemens (2008a) defiende que el conectivismo es esencialmente el conocimiento que
está distribuido en la red y en la cabeza de los ciudadanos, entendiendo así que el acto de aprender se
relaciona con la creación y la navegación en las redes: situación que se percibe en el proceso de una
narrativa transmedia.
La Narrativa Transmedia (NT) es un lenguaje que se transforma según los usuarios y sus aportes, que no tiene fin y que no tiene control. Este es un desafío, justamente para el periodismo ya que
la tarea tradicional de esta profesión exige cierto control de la información. Al respecto, me parece
pertinente que el periodista asuma la función de “poner la comunicación al servicio de la construcción
de ciudadanos cada día más capaces de hacerse cargo de sus sociedades”, tal como lo plantea Martín
Barbero. Es indudable que las posibilidades de la web 2.0 cambiaron el rumbo de la historia en el
campo de la comunicación y de las relaciones de poder entre los actores sociales y que el periodismo
no puede mantenerse al margen de estas transformaciones.
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Por otra parte, resulta importante analizar el lugar que ocupa el periodista en la nueva configuración mediática y los desafíos que este debe enfrentar para producir nuevos formatos. La capacidad
de aprovechar los recursos y posibilidades de comunicación actuales como por ejemplo: la movilidad
y la interactividad, constituye una de las características fundamentales que debe tener el nuevo profesional. Los autores Renó y Flores definen al periodismo transmedia como “una forma de lenguaje
periodístico que contempla, al mismo tiempo, distintos medios, con varios lenguajes y narrativas a
partir de numerosos medios y para infinidad de usuarios” (Renó & Flores, 2014, p. 82). A esto dedicaré un apartado especial, dado que considero que el crecimiento del periodismo transmedia es parte
esencial para la subsistencia del periodismo en el nuevo ecosistema mediático. A este respecto, resulta
interesante el planteo de Manovich ya que realiza un recorrido y análisis por los “medios” y reconoce
que éstos “se pueden volver “dinámicos” e “inteligentes”. Además, se pueden volver compartibles en
forma colectiva y colectivamente modificables”. Plantea además que esto abre un espacio ilimitado
de posibilidades creativas.
Otra dimensión a tener en cuenta es la autoría ya que, como planteó el profesor Denis Renó,
“la autoría pasó a ser algo cuestionable” donde, en realidad, nadie puede definirse como el único autor de la narrativa ya que el contenido es construido a partir de enlaces (nudos neurales). Se trata de
un usuario que contribuye en la producción del contenido informativo y que no se conforma con su
consumo(como plantea Levinson). Además, cabe destacar que esta co-autoría -que se puede entender
como la participación- es lo que se busca ya que sin participación activa no hay transmedia posible.
Narrativa Transmedia

El concepto de “narrativas transmedia” fue desarrollado y popularizado por Henry Jenkins
en un artículo de 2003, en donde sostiene que “hemos entrado en una nueva era de convergencia de
medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales” (Scolari, 2013).
Conceptos que profundiza en el libro Convergence Culture de 2006. De acuerdo a los autores Renó y
Flores (2012), el término surge en 1975 a partir de una experiencia desarrollada por Stuart Saunders
Smith bajo el nombre Trans-media music. Posteriormente aparece el trabajo de Marsha Kinder en
1991, quien lo aplicó al análisis narrativo de Las tortugas Ninja en diferentes medios y plataformas.
El concepto de Narrativas transmedia remite a la generación de contenidos a través de diferentes dispositivos y plataformas, que se configuran en historias independientes y que contribuyen a una
narración global. Es así que, frente a una nueva forma de circulación de la información, se produce
un giro fundamental en el rol de los destinatarios quienes comienzan a tener una participación activa
que los convertirá, en palabras de Henry Jenkins, en prosumidores; es decir, en sujetos que, inmersos
en la cultura de la era digital, cambian su categoría de espectadores para constituirse en verdaderos
protagonistas.
Así, “las narrativas transmedia son una particular forma narrativa que se expande a través de
diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, comic, televisión, videojuegos, teatro, etc.)” (Scolari, 2013). Hay que tener presente que las narrativas
transmedias no son simplemente la “adaptación de un lenguaje a otro sino que va mucho más allá y
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desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes” (Scolari,2013).
Las características que le adjudica Jenkins a la narrativa transmedia son:
•
•
•

Cada elemento debe ser autónomo.
Cada elemento hace una contribución única y original a la narrativa global.
Cualquier producto dado es un punto de entrada a la historia.

La historia puede extenderse a nuevos espacios y a nuevos consumidores.
Ya sea en el ámbito de la ficción o de la no ficción, el objetivo primordial es generar una propuesta que le permita al usuario interactuar con el universo de un relato o contenido a través del recorrido y la experimentación con sus elementos constitutivos, disgregados (fragmentados) en distintas
plataformas de lenguaje (tanto físicas como digitales, online u offline).
Dentro de esa realidad, consideramos que el periodismo transmedia es constituido por una
buena estructura narrativa adicionada de procesos conectivistas, es decir, la construcción de la noticia
cuando ofrecida por los medios sociales pasa a ser constante. A cada comentario que se inserta se obtiene una nueva noticia. Cada lector que añade una nueva consideración sobre el contenido publicado
por el periodista puede ser considerado coautor del proceso de construcción de la opinión pública,
aunque pueda ser autor del proceso de confección de la noticia (Renó, 2011).
La utilización de plataformas digitales de todo tipo y de todas las formas es una realidad en
los procesos mediáticos, lo que genera una nueva ecología de los medios. Redefinida por Levinson
(2012) como los “nuevos nuevos medios”, donde los ciudadanos están involucrados en esa nueva
ecología digital. Hoy, la ciudadanía espera poder participar en los procesos mediáticos. Según Levinson, los antes televidentes, lectores o radioescuchas hoy son coautores, consumidores mediáticos
que producen contenidos, responsables de definir los caminos narrativos dado que esperan que sus
opiniones sean tenidas en cuenta.
Un nuevo concepto es el de periodismo móvil o mobile journalism, el que surge como una
nueva manera de entender la cobertura periodística y de explotar el lenguaje multimedial a pleno. Se
puede definir al periodismo móvil como: “Aquel en el que los smartphones o tabletas se convierten
en una herramienta más de trabajo y en el receptor de nuestras informaciones. Aquel que fomenta el
periodismo ciudadano, donde éste es un canal más de difusión” (Triviño, 2015).
Claro está que es necesario el interés del medio de comunicación como organización para tener políticas claras de planificación y organización de las tareas. Es necesario que existan en el equipo
de periodistas sinergias que les permitan trabajar además de manera móvil, de manera colaborativa,
propiciando así la motivación mutua. Por otro lado, es necesario pensar en la capacitación del equipo y, si bien se puede pensar en un plan de capacitación integral del equipo de periodistas, el rápido
cambio tecnológico hace necesario que el profesional sea capaz de capacitarse a sí mismo a través de
la curiosidad y la experimentación.
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Descripción del Caso

El ejemplo seleccionado es el “Proyecto 7/40” el nombre del mismo hace referencia a “40
años en 7 días”, un documental transmedia que se desarrolló en el 2016 al cumplirse el 40º aniversario
de la dictadura cívico-militar en la Argentina. Este es un proyecto que se desarrolló desde la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Es importante destacar que mi interés en este proyecto radica principalmente en la hibridación
del formato ya que es un documental que utiliza personajes de ficción y que, a su vea, cuenta su historia desde las diferentes redes sociales.
El trabajo fue realizado por el Centro de Producción e Innovación en Comunicación -CePICla Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles –SAE-el grupo de
Investigación en Transmedia y el Centro de Estudiantes. Participaron docentes, estudiantes y egresados de Comunicación Social. El proyecto comenzó el viernes 18 de marzo y se desarrolló durante el
transcurso de siete días en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC.
Fue una reconstrucción en tiempo real del clima que se vivía los días previos al golpe militar, principalmente a través del recorrido por distintas plataformas digitales. A partir de las tapas de
los diarios La Voz del Interior, Los Principios y Córdoba y el relato testimonial de diversos actores
sociales, se crearon dos personajes ficcionales testigos de ese contexto. Los personajes son Delia y
Héctor, que viven en marzo de 1976 y que utilizan las redes sociales para dialogar y contar su historia.
Todo aquel que quisiera, podía seguir e interactuar con estos personajes durante estos 7 días a
través de las redes sociales.
Elementos que Componen el Proyecto

La Web que contiene una agenda que describe los hechos de cada uno de los 7 días por cada
día se describen las noticias más importantes publicadas por los diarios esto se acompaña con testimonios y comentarios de los protagonistas. Podemos encontrar una descripción de los personajes,
además de información del proyecto transmedia.
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Figura 1

Fuente: http://www.740.eci.unc.edu.ar/

El canal de Youtube: Proyecto 7/40 se pueden encontrar los videos de los testimonios, videos
de lanzamiento y presentación del proyecto.

Figura 2.

Fuente: http://www.740.eci.unc.edu.ar/

Twitter de los personajes Delia y Héctor, fue desde las cuentas de twitter que los personajes
contaron su historia en primera persona y en tiempo real sus pensamientos y relataron los sucesos que
desencadenaron en el golpe de estado, también se utilizó el hashtag #Proyecto740.
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Figura 3.

Fuente: Twitter: @1976_Hector

Figura 4.

Fuente: Twitter:@deliacastelar76
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Figura 5.

Fuente: Facebook: Héctor 1976 (https://www.facebook.com/hectorjup1976)

Análisis

Me interesa abordar el tema del periodismo y su relación con las narrativas transmedia. Frente
a los nuevos modos de interacción que se plantean entre usuarios y contenidos, y como respuesta a
las nuevas experiencias derivadas de la convergencia de distintos medios de comunicación, surge el
concepto de narrativa transmedia para designar “un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores
asume un rol activo en ese proceso de expansión” (Scolari, 2013).
En palabras de Moleney, el Periodismo Transmedia es una forma de narrar un hecho de actualidad que se vale de distintos medios, soportes y plataformas, donde cada mensaje tiene autonomía
y expande el universo informativo, y los usuarios contribuyen activamente a la construcción de la
historia. De acuerdo a Moleney, “un enfoque transmedia del periodismo requiere, ante todo, que se
diseñe como tal desde el principio al igual que en el caso de la ficción “ (Scolari, 2013). Es oportuno
diferenciarlo de periodismo crossmedia que es una forma de narrar un hecho de actualidad a través
de distintos medios, soportes y plataformas, donde se repite el mismo contenido y se puede compartir
pero no se hace una contribución al relato.
Los relatos informativos, hoy en día, se expanden casi naturalmente buscando la partición de
las audiencias/consumidores. Un hecho puede cobrar importancia a través del relato de algún tweet o
post de Facebook(es el caso de la muerte de Osama Bin Laden que comenzó a circular a partir de un
tweet). Los retweets y comentarios pueden amplificar (y hasta viralizar) esa publicación. Las fotos,
videos y cualquier tipo de información que pueden aportar los usuarios expanden la historia, a la vez
que la misma comienza a transitar otros caminos y lenguajes. En la actualizad, utilizar los hashtags
y los favoritos para posicionar alguna temática como tendencia es moneda corriente. Estas temáticas
suelen ser tomadas por los medios tradicionales que le darán otro tratamiento y la harán accesible a
otro público porque convertirán ese hecho en un relato periodístico. Muchas veces, estas temáticas
110

generan nuevos temas en los medios tradicionales o generan participación del público a través de
mensajes o entrevistas. También se suele dar el recorrido en forma inversa: desde los medios tradicionales a las redes sociales y plataformas web. Es por ello que analizar la producción periodística desde
una perspectiva transmedia me parece un tema importante. Si bien la producción es escasa, creemos
que tomando en cuenta que las audiencias se encuentran en un estado de “fragmentación permanente” ,son las narrativas transmedia “el dispositivo ideal” para reconstruir a públicos que “saltan de un
medio a otro, a cualquier hora y sin respetar una parrilla de programación” pero no ya en torno a un
medio sino a un relato (Scolari, 2013). Concebimos a las narrativas transmedia como una estrategia
para mantener al usuario interesado y activo en el relato. El periodismo transmedia es un espacio
poco explorado en la práctica y muchas veces los periodistas se quedan con crossmedia; una de las
razones puede ser que se sienten amenazados por el nuevo rol del consumidor.
El ejemplo seleccionado de periodismo transmedia me pareció muy innovador y considero
que permite analizar los planteos que hemos trabajado hasta el momento. Es interesante observar
cómo el proyecto se define como transmedia desde sus inicios y se plantea como tal:
7/40” es una experiencia transmedia en el marco del 40° Aniversario del golpe militar de
1976. El mismo propone una reconstrucción en tiempo real de lo publicado por los medios
gráficos de Córdoba la semana previa al 24 de marzo teniendo como trasfondo un relato ficcional de dos personajes llamados Héctor y Delia, estudiantes de la ex ECI en aquella época.
La propuesta plantea una apuesta fuerte a través del uso del lenguaje y una reconstrucción
del pasado en el presente. Facebook permite generar una cronología de los días, como si el personaje
los estuviera viviendo, y los participantes realmente le contestaran desde ese lugar. Un ejemplo de
esta situación es: “¡Fuerza Héctor que algún día tendremos socialismo de verdad y seremos como los
países nórdicos con equidad, transparencia y desarrollo, referentes mundiales en derechos humanos!
Adelante con la lucha”.
Twitter es la red social que se utiliza para profundizar el relato desde las cuentas de los personajes podemos experimentar la sensación de que los sucesos descriptos están sucediendo ahora mismo. Los tweets y retweets con el primer comunicado de la Junta Militar con el audio original es a mí
parecer la pieza que más impacto produce. Así como hoy nos enteramos por un tweet los resultados
de un partido de fútbol pudieron enterarse del golpe militar si la tecnología hubiera existido.
Conclusión

Luego de haber analizado los textos y realizado una comparación con el ejemplo seleccionado, considero que la narrativa transmedia en el ámbito periodístico tiene un gran potencial. “El
periodismo siempre fue transmedia”, como dice Scolari, “Pero era un esquema reducido de pocos
elementos, ahora es un esquema multiplataforma complejo” (p. 52, 2013). Hoy los usuarios, con
un celular, utilizando las prestaciones de la cámara y las posibilidades de conexión a redes sociales,
blogs, entre otros, publican la información para mostrar un hecho como noticia. Esto pone a los
medios y a los periodistas en un lugar controversial donde deben crear estrategias inteligentes que
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involucren a la audiencia como “un reportero más”, sin que este reemplace–sino complemente- la
labor del periodista. El periodista hoy tiene otras herramientas a las cuales echar mano, como son las
fuentes calificadas, el big data, etc. La estrategia que los medios o los periodistas lleven a cabo para
reposicionarse en este nuevo ecosistema tendrá que reconocer al usuario como un individuo capaz de
generar contenido, considerando su opinión pero no sometiéndose a ella.
Del análisis del ejemplo seleccionado podemos afirmar que las narrativas transmedias constituyen una verdadera posibilidad a la hora de repensar el periodismo. El uso adecuado de las herramientas tecnológicas, de software, más una buena estrategia narrativa son una necesidad ineludible
para los periodistas para adecuarse a los nuevos tiempos.
Los medios de comunicación internacionales como New York Times, Washington Post, BBC,
TVE, The Guardian, ya están trabajando con estos formatos, en Argentina aún no utilizan de manera
cotidiana para contar historias, quizás esto tiene que ver con una visión conservadora de quienes hacen periodismo en nuestro país o con la falta de recursos humanos capacitados, lo cierto es que en los
medios locales el periodismo sigue siendo eminentemente crossmedia.
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Renó, D., & Flores, J. (2012). Periodismo transmedia. Madrid: Fragua.
Scolari, C. (2013). Narrativa transmedia – donde todos los medios cuentan. Barcelona: Deusdo.
Triviño, A. I. B. (2015). Herramientas digitales para periodistas. Barcelona: Editorial UOC.

112

Narrativas Transmedia Libre de Barreras
Alejandra Ramos1

Las narrativas transmedia han cambiado el escenario de la comunicación contemporánea, espe-

cialmente a la hora de planificar y ofrecer caminos de comunicación entre personas y medios. En
realidad, eso resulta de las nuevas posibilidades ofrecidas por la tecnología, pero no solamente. La
sociedad ha creado posibilidades narrativas a partir de los diferenciales tecnológicos, y de ahí surge
la narrativa transmedia como propuesta.
Para entender lo que nos pasa hoy en día con la comunicación y las nuevas narrativas, es
necesario analizar autores que crearon términos que utilizamos a diario; por ejemplo, “Transmedia
Storytelling” de Jenkins (2006). Por otro lado, el análisis que hace Scolari (2008) dónde plantea el
concepto contar las historias desde distintas plataformas. Sin embargo, eso ya era pensado por Renó
(2008), teniendo como preocupación real la interactividad. El desarrollo corresponde a ejemplos y
conceptos que se fueron dando desde entender la nueva comunicación hasta las diversas formas de
contar la realidad.
El texto que aquí presento trata de reflexionar el fin de las barreras comunicacionales a partir
de estos nuevos paradigmas, no considerando las narrativas transmedia como un adjetivo, sino como
substantivo, pues es una nueva narrativa y de ella surgen nuevas construcciones comunicacionales.
Para tanto, ofrezco un rescate de algunas ideas y ejemplos de narrativa transmedia sin limites, como
se puede ver adelante.
La Nueva Mirada

Durante la recorrida por los nuevos medios de comunicación nos encontramos con diversas
formas de narrar los acontecimientos y, además los debates que surgen de lo convencional y no
convencional. La comunicación digital que estamos inmersos ocupa un lugar primordial en nuestras
vidas.
Quién iba a pensar en Matrix de hoy, dónde solo mirar la ficción era algo poco lógico en su
momento. Hoy es impensado que estemos todos buscando esa forma de llegar a comunicarnos desde
otro lugar. El ecosistema mediático, en que todos aportamos “algo” y ese “algo” que los ciudadanos
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ocupan un rol protagónico. Jenkins, manifiesta que el transmedia es pensado para diversidad de plataformas de lenguaje, y no solamente físicas, ampliando su aplicabilidad.
La narrativa transmedia llegó para modificar los comportamientos de la humanidad. Algunos
de esos cambios se visualizaron por medio de la interactividad, la participación, la construcción de espacios mediáticos y, contenidos generados por los propios usuarios. La tecnología ha sido el soporte
primordial para que estos avances surgieran. Pero no todos están preparados para generar contenidos
desde su propio lugar.
La sociedad se encontró que se podía comunicar de manera líquida, poco estructurada y sin
barrera alguna. Todavía no se llega a comprender hasta dónde se puede llegar en el mundo digital de
los medios.
Estamos en un momento de transición. Un momento en el que el viejo sistema de medios está
muriendo y un nuevo modelo de medios está naciendo. Una era en que la cultura del espectador está
dejando paso a la cultura de la participación, donde una sociedad basada en un número pequeño de
empresas que controlan el arte de contar historias está cediendo terreno ante un escenario más complejo. Cada ciudadano tiene la posibilidad desde cualquier lugar de tomar el control de la tecnología
de los medios de comunicación y contar sus historias.
Jenkins, es un académico estadounidense de los medios de comunicación; autor conocido por
el término Transmedia Storytelling. Además, es reconocido por diversos autores por la creación del
término. Aunque, el concepto de transmedia todavia está permanente debate. El término trasmedia
se remonta al experimento que realizó el estadounidense Stuart Saunders Smith, quién creó un estilo
musical denominado trasmedia music. El término fue registrado en 1975.
Jenkins manifiesta, que si nos remontamos cientos de años atrás en la historia de la humanidad
los relatos más importantes fueron repetidos muchas veces alrededor del fuego. Pertenecían a la gente. A medida que avanzamos en el siglo XX esas imágenes pasan a pertenecer a las grandes compañías
de medios de comunicación que reclaman su propiedad exclusiva.
En la era digital lo que sucede a medida que el público comienza a sentir que tiene los medios
de comunicación en sus manos hace valer sus derechos de contar sus historias. Ahí toma noción de
controlar los medios y las historias, innovando, experimentando, respondiendo a esas imágenes de
forma novedosa.
Tomamos el control de los medios a medida que entran a nuestras vidas, modifican nuestro
entorno, y empiezan a confluir diversas culturas. Somos series, películas, videos juegos. El mundo de
la cultura comunicativa donde la realidad se ha convertido en ficción. Las carencias, lo real se potencian y en internet se convierten en la diversidad transmedia.
La cultura de la convergencia donde cada história, sonido, marca, imágen, se desenvuelven en
la mayor cantidad de canales. Se construyen tanto las decisiones de los adolescentes en sus habitaciones como las tomadas en las oficinas de las corporaciones.
Por lo tanto, las discusiones se realizan on line que funciona en forma colectiva y que el grupo
funciona como un todo que pone en juego su conocimiento de una forma más compleja de la que un
miembro individual sería capaz de hacer. Estamos desarrollando tecnologías alrededor de la inteligencia colectiva. Jenkins definiera en el 2006 como transmedia storytelling:
Una historia transmedia se desarrolla a través de múltiples soportes mediáticos, con cada
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nuevo texto contribuyendo de manera distinta y valiosa para el todo. En la forma ideal de
narrativa transmedia, cada medio hace lo que hace mejor, a fin que una historia pueda ser introducida en una película, ser expandida para la televisión, novelas y HQ; su universo pueda
ser explorado en videojuegos o experimentado como atracción de un parque de diversiones.
(Jenkins, 2006, p. 134).
Scolari, profesor argentino manifiesta que “la narrativa transmedia es un enfoque muy utilizado ahora en la ficción, pero no tanto en el periodismo y me parece una forma interesante de pensar
la narración de actualidad que se expande en distintas plataformas. El concepto de multimedia queda
chico para aludir a esas historias que van más allá de los límites de la Web y atraviesan todos los medios. Resulta fascinante seguir la evolución de las nuevas especies mediáticas (me refiero a la emergencia, desarrollo o eventual extinción de nuevos medios, redes sociales o aplicaciones), también es
de gran interés el análisis de los actores más activos del ecosistema de la comunicación”.
Juegos de Tronos fue una conocida novela de espadas creada por George R.R. Martín “Canción de Hielo y fuego” la misma fue convertida en una serie de televisión que buscó la promoción a
través del Juego de Tronos nombre que le dio la productora HBO.
La agencia de marketing Campfire, se encargó de atraer y enganchar a las fans de la novela
y, convertir el producto en un éxito de pantalla entre el público en general. En este caso tuvieron que
pensar una campaña trasmedia lo que hicieron fue elegir el foco de la campaña. Y para ello diseñaron
una campaña transmedia basada en portavoces. Lo primero que hizo Campfire fue elegir, dentro de
los elementos de la historia, cuál iba a ser el foco de la campaña. Éste fue Westeros, el mítico reino
que las familias de la saga ansían dominar, y el objeto se fijó en que el usuario evocara a través de los
cinco sentidos ese lugar en el que nunca ha estado. Cada semana la campaña se orientaba a un sentido
distinto.
La viralización en Internet de todas estas acciones fue única y el objetivo se cumplió con está
campaña transmedia de la que tenemos que tener en cuenta. Así, como este ejemplo hay varios de los
cuales una historia que puede empezar en un comic se puede expandir a diferentes plataformas. Una
parte se puede contar en una película, otra a partir de un videojuego o de una novela.
La bella y la bestia, un cuento tradicional se vio reflejado en diferentes formatos. Esta es la
filosofía del transmedia storytelling una planificación con distintos puntos de vista y diversidad de
espacios narrativos. Está ahí la llave para la construcción de una narrativa transmedia.
El ecosistema mediático y social pueden crear condiciones para que la historia no cierre al
final de la narrativa planificada por sus creadores. Ella debe seguir de manera libre. Una libertad propuesta por la web en su creación, todavía no contemplada totalmente.
Otro ejemplo de narrativa transmedia es Rockin’10004 , en la ciudad de Cesena, Italia, con la
participación de 1000 integrantes (denominados The Thousand). El concierto 5 fue grabado y publicado en el YouTube, con 32 millones de visualizaciones hasta el momento de la redacción de este texto. Cabe destacar que la colaboración de los usuarios llevó a que el proyecto tuviera el éxito esperado.
Al igual que esté ejemplo hay infinidades. Los medios de comunicación tratan de implementar
narrativas trasmedia a través de los dispositivos móviles que el usuario tiene en su poder. Ahora bien,
cada uno de nosotros mediante la práctica estamos contando las historias. Solo nos falta empezar a
ordenarlas en proyectos que cuenten las ideas y las desarrollen con el impacto esperado.
115

No tenemos que dejar de lado la hibridez cultural que circula a través de los medios de comunicación. Esto no solo a nivel nacional sino con lo que está pasando a nivel global. La circulación de
contenidos y del movimiento que se da en primer lugar a través de la música sin dejar de mencionar
lo que pasó con Stuart, en la actualidad no deja de pasar. La innovación con el uso de las nuevas narrativas son parte de la experiencia de la interactividad de los participantes.
Siempre se trata de que los contenidos sean contundentes, sabemos que en está aldea global
nos lleva a la inmediatez de los mensajes. Lo cual está transición de este nuevo renacer de la narrativa
nos lleva a pensar en un nuevo orden del lenguaje. Así como en los aspectos de nuestras vidas. Un
constante cambio y dinamismo de contar las historias que constantemente surgen a diario.
Para algunos esta inestabilidad los lleva a estar en constante incertidumbre del orden de los
contenidos. Para otros es una experimentación constante sin medir los límites. Trasgredir normas y
reglas en este nuevo ecosistema digital es dónde surgen buenas ideas con experiencias únicas llevadas
a la práctica.
Conclusión

La convergencia cultural mediática e innovadora nos lleva nuevas formas de pensar los aspectos de la vida, no solo desde lo cotidiano sino también desde lo social atravesando todos los estratos.
La vieja manera de ver el mundo tradicional ya dejó de existir. Ahora queda en este nuevo caos ordenar y trasformar hacia una producción de contenidos de historias desde la diversidad cultural social
hasta culturalización digital. Es ahí dónde surgirán nuevas narrativas transmedia.
Para algunos autores este nuevo florecimiento de lo digital es el peor de la historia de los medios. Para otros, es el mejor dónde la convergencia cultural son parte de la “aldea global” y el orden
se generará a partir de la participación de los usuarios.
Tenemos en nuestras manos el poder de controlar a los medios convencionales. Somos generadores de contenidos desde diferentes lugares. Seamos generadores de contenidos transmedia.
Visionarios en un mundo rodeado de tecnología. Solo tenemos que potenciar y desarrollar nuestras
histórias.
Histórias que eran contadas bocas a boca y que ahora se pueden contar en las multiplataformas
colaborativas. Ya los mitos se convierten en realidad. Leyendas en vivencias. Irrealidad en realidad
misma a través de la experiencia narrativa. El periodismo no debe tener miedos a contar lo que las
comunidades virtuales hablan. Somos visionarios de nuestro propio ecosistema digital. La narrativa
transmedia nos permite soñar y hacer realidad nuestros sueños. Las barreras pasan a ser invisibles
para convertirse en libertad de expresión.
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Nova Forma de Noticiar: a Presença de
Redes Sociais no Jornal Nacional
Leire Mara Bevilaqua1;
Liliane de Lucena Ito2

A primeira edição de um telejornal brasileiro foi ao ar em 19 de novembro de 1950, segundo dia

de transmissões no país. Era o noticiário Imagens do Dia, da TV Tupi, apresentado pelo radialista
Ribeiro Filho, com textos e reportagens de Rui Rezende. Essa foi uma década de significativas transformações sociais. E, por conta dessa característica, a televisão logo se tornou o fio condutor capaz
de dar unidade a uma sociedade em mudança (Wolton, 1996). O telejornalismo, por sua vez, se apresentou como um lugar de referência para o brasileiro, assim como a família, os amigos, a escola e a
religião (Vizeu & Correia, 2008). Segundo os autores, isso se deveu graças à forma como a realidade
foi apresentada a partir das notícias que, para serem transmitidas, precisavam ser preparadas seguindo
operações bastante delimitadas na rotina produtiva. Todo esse cenário fez com que o telespectador
buscasse identificação e legitimação no telejornal.
Mas, era um período também de muitas limitações tecnológicas. As gravações eram feitas
com câmeras de cinema em diferentes localidades. O material precisava ser revelado e levado de
avião para os estúdios. Nessa época, seria difícil acreditar que o modo de fazer telejornalismo mudaria tanto em menos de 70 anos. Mas, mudou. Principalmente com a popularização da internet e do
uso dos sites de redes sociais.
Dentre as mudanças com o advento da rede mundial de computadores, Recuero (2014) pontua
que “a possibilidade de expressão e sociabilização através das ferramentas de comunicação mediada
pelo computador” (Recuero, 2014, p. 24) é a principal delas. Um exemplo, os sites de redes sociais,
entre os mais populares, Facebook e Twitter. Antes, porém, é preciso entender que: “[...] Uma rede é
uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores” (Recuero, 2014, p. 24). Na internet, esses grupos sociais são modificados pela mediação da tecnologia, ou seja, dos sites de rede social. O ator, o primeiro elemento
que compõe uma rede social, na internet, é uma representação de um ator social. Ainda de acordo
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com o trabalho da autora, os atores constroem espaços de interação para expressar personalidade e
identidade. (Recuero, 2014). O segundo elemento, as conexões, “são constituídas dos laços sociais,
que por sua vez, são formados através da interação social entre os atores” (Recuero, 2014, p. 30). Para
detalhar essa formulação, Recuero (2014) delimita que a interação é uma ação que tem um reflexo
comunicativo entre o indivíduo e seus pares (Recuero, 2014). E é justamente essa nova configuração
da sociedade propiciada pelas redes sociais na internet que vem impactando a produção, a veiculação
e o consumo dos telejornais. E compreender essas mudanças torna-se fundamental.
Por isso, o objeto deste estudo é o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão. Desde sua
última reformulação editorial e de cenário, em 27 de abril de 2015, o noticiário vem apresentando
uma proposta de aproximação aos usuários de redes sociais na internet, em especial do Twitter. Eles
passaram a ser citados na condução ao vivo do telejornal, em situações bastante delimitadas, porém,
inéditas até então. Sendo assim, parte-se de cinco situações observadas na transmissão do noticiário
entre os meses de abril e dezembro de 2015, em que os usuários das redes sociais na internet são citados ao vivo. Para analisá-las, primeiro, é feita uma revisão bibliográfica e, na sequência, uma análise
empírica para demonstrar como o Jornal Nacional vem passando por um processo de remodelação
nas etapas de produção e de veiculação de notícias. E, por outro lado, como vem sendo o consumo
por parte dos telespectadores-usuários. O objetivo é demonstrar que, apesar de o ponto de partida do
jornalismo televisivo ser de caráter massivo e transmissionista, na atualidade, há um considerável
aumento de participação do telespectador-usuário, colocando a comunicação em rede muitas vezes
em primeiro plano, o que causa uma remodelação na linguagem do telejornal.
Da Transmissão ao Compartilhamento

O conceito de comunicação, no contexto da chegada da televisão ao Brasil e da veiculação do
primeiro telejornal, está centrado no significado de transmissão. Isso porque é em 1949 que os matemáticos Shanon e Weaver apresentam a sistematização do processo comunicativo a partir de uma
perspectiva técnica e quantitativa (Araújo, 2010). Eles são responsáveis por fundar as bases da Teoria
da Informação, uma das correntes da Mass Communication Research. Também chamada de Teoria
Matemática da Comunicação, uma vez que se fundamenta na engenharia de telecomunicações, trata
da velocidade de transmissão das mensagens, da diminuição de distorções e do aumento do rendimento global do processo de transmissão de informação (Wolf, 2009). Tudo com base em um modelo
linear, segundo o qual o processo de comunicação se origina em uma fonte de informação, que produz
uma determinada mensagem. O emissor a codifica, ou seja, transforma em sinais para que ela possa
ser enviada por meio de um canal que, por sua vez, pode sofrer a interferência de ruídos. Ao sair do
canal, o sinal é captado por um receptor que o converte em mensagem, a ser entregue ao destinatário
para que a compreenda. Um processo que se desenrola tanto na relação entre duas máquinas, entre
dois seres humanos, ou entre uma máquina e um ser humano (Pignatari, 1968). Por esse motivo, o
autor ressalta que o processo básico de tal teoria se refere sempre à quantidade de informação e não à
qualidade da mesma ou ao seu conteúdo. A comunicação, segundo essa chave, é um fenômeno e uma
função social.
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Nessa busca por um modelo ideal de transmissão da mensagem, sem ruídos, em que o destinatário é só mais um elemento que encerra o processo, a teoria deixa de considerar “a significação
dos sinais, ou seja, o sentido que lhe atribui o destinatário e a intenção que preside à sua emissão”
(Mattelart & Mattelart, 2011, p. 60). É nessas bases que se funda a concepção transmissionista que
vai delimitar os campos da produção, da veiculação e do consumo dos telejornais nos primórdios da
televisão no país.
À essa noção de comunicação enquanto transmissão opõe-se a concepção de compartilhamento, surgida a partir da popularização da internet e a digitalização e conexão entre diferentes plataformas de comunicação3. Tem-se, segundo Lévy (2010, p. 17) um novo “conjunto de técnicas (materiais
e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem
juntamente com o crescimento do ciberespaço”, ou seja, uma cibercultura. Por ciberespaço, o autor
entende ser “o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores”
(Lévy, 2010, p.17), mas não se refere apenas à infraestrutura material da comunicação, mas sim às
informações e aos seres humanos que dele fazem parte navegando-o ou alimentando-o.
Castells (2003), por sua vez, compara o advento da internet com a eletricidade e a define como
um tecido que interliga e nutre a sociedade, um importante instrumento de mediação das práticas
sociais.
A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que a eletricidade
foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de sua capacidade de distribuir a força da informação
por todo o domínio da atividade humana (Castells, p.7, 2003).
Para o autor, o advento da internet promove tanto a reconfiguração da sociedade, agora interligada por redes, quanto a transformação das bases da economia mundial. São três os processos elencados por Castells (2003) que se unem no final do século XX e tornam possível uma nova estrutura
social baseada nas redes. Destacam-se: os avanços na computação e nas telecomunicações a partir
de uma revolução microeletrônica; exigência da economia por flexibilidade administrativa e globalização do capital, da produção e do comércio; e as demandas da sociedade por liberdade individual e
comunicação aberta.
Diante desse cenário, a internet, que até a década de 1990 era uma tecnologia com pouca aplicação fora dos muros de centros militares e das universidades, passa a ser a alavanca que impulsiona
uma nova sociedade. Pela primeira vez, tem-se um processo comunicacional de muitos para muitos,
que quebra as barreiras de tempo e espaço e se torna global. Há uma importante mudança da chave da
transmissão para a do compartilhamento.
É dessa nova constituição em rede, a partir da internet, que integra diferentes plataformas,
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que se origina, segundo Castells (2009), uma nova forma de se comunicar: a autocomunicação de
massas. É um processo que chega a uma audiência global e ao mesmo tempo define-se como autocomunicação porque uma mesma pessoa gera a mensagem, define os possíveis receptores e seleciona
mensagens e conteúdos da rede que deseja recuperar. “As três formas de comunicação (interpessoal,
comunicação de massa e autocomunicação de massa) coexistem, interatuam e, mais do que se substituírem, se complementam” (2009, p.88). E esse processo, segundo o autor, propicia condições de
o indivíduo construir certa autonomia em relação a diversas instituições da sociedade, inclusive, os
veículos de comunicação tradicionais (Castells, 2013). É a partir desse contexto que Jenkins, Green
e Ford (2014) constroem a afirmação de que o conteúdo, seja ele qual for, precisa ser propagado, ou
seja, compartilhado por meio da rede. Do contrário, está morto, fadado ao fracasso.
Jenkins (2008) já tinha discutido amplamente o conceito de convergência principalmente na
produção de conteúdos de ficção e entretenimento, segundo o qual uma determinada produção pode
se desenrolar em múltiplos suportes, com cada texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para
uma mensagem central. Mas, o destaque que o autor faz ao fato de que essa não é só uma mudança
que diz respeito à tecnologia, mas que ela vai além e altera as relações também com o mercado e o público, é que se mostra valiosa para este estudo. “É tanto um processo corporativo, de cima para baixo,
quanto um processo do consumidor, de baixo para cima” (Jenkins, 2008, p. 44). De um lado, têm-se
empresas midiáticas tentando aumentar os canais de distribuição para gerar lucro e ganhar mercado.
Do outro, os consumidores querem fazer uso das tecnologias para ter um maior controle sobre o que
a mídia disponibiliza e também para interagir com os demais consumidores. Sendo assim,
A convergência exige que as empresas midiáticas repensem antigas suposições sobre o que
significa consumir mídias, suposições que moldam tanto decisões de programação quanto de
marketing. Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores são
ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem,
os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a
meios de comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de mídia já foi
silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e públicos. Os produtores
de mídia estão reagindo a esses recém-poderosos consumidores de formas contraditórias, às
vezes encorajando a mudança, outras vezes resistindo ao que consideram um comportamento
renegado. E os consumidores, por sua vez, estão perplexos com o que interpretam como sinais
confusos sobre a quantidade e o tipo de participação que podem desfrutar. (Jenkins, 2008, p.
45).
É claro que não se pode deixar de considerar que 51% da população brasileira, segundo dados
da Secretaria de Comunicação Social (2015), ainda não têm acesso à internet. No entanto, mesmo
assim, são inegáveis as mudanças por ela proporcionadas. É por essa razão que, a partir de agora,
demonstra-se como o compartilhamento e a participação dos usuários em rede alteram significativamente não só o consumo, mas também a produção e o formato dos produtos de comunicação, em
especial o telejornal.
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O Caso do Jornal Nacional

O Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão, noticiário mais visto pelos brasileiros de
acordo com a Secom (2015), deu início em 27 de abril de 2015 a uma reformulação. O cenário foi
modificado e os apresentadores passaram a ser vistos também de corpo inteiro e se movimentando.
Uma proposta clara de renovação, dinamismo e proximidade com o telespectador, já observada nas
edições dos telejornais regionais da mesma emissora (Vargas, Bara & Coutinho, 2012).
Mas, juntamente com essas mudanças, foi implementada uma nova abordagem em relação
às redes sociais, que passaram a ser mencionadas na exibição ao vivo do noticiário. Os usuários
passaram a ter uma voz instantânea dentro do telejornal em situações bastante delimitadas, porém
inéditas em seu histórico. Normalmente, em reposta a erros de informação ou a críticas postadas nos
sites de redes sociais. Observa-se, portanto, que a emissora passou a considerar o que revelam as pesquisas com usuários da rede mundial de computadores. Dados da Secom (2015) mostram que 49%
da população têm acesso à internet. Dentre esses usuários, a exposição é intensa: 76% das pessoas
acessam a internet todos os dias, em média 4h59 de segunda a sexta-feira e 4h24 aos fins de semana.
Quando perguntados sobre atividades que realizam quando estão conectados, 18% dos entrevistados
afirmaram assistir à televisão enquanto acessam a rede. Diante desse cenário, torna-se evidente o
monitoramento dos sites de redes sociais pela equipe do Jornal Nacional. A relação é, contudo, mais
forte com o Twitter, que permite mais interação e tem um potencial mais rápido de propagação do
conteúdo simultaneamente à veiculação do telejornal ao vivo. Ao todo, são cerca de 4,5 milhões4 de
usuários que seguem o perfil oficial do Jornal Nacional no Twitter. Para os fins deste estudo, selecionamos 5 situações durante a exibição do Jornal Nacional, no período de abril a dezembro de 2015,
que registram uma tentativa do noticiário em criar um discurso de aproximação e de interação com
os usuários da rede.
A primeira delas foi em 12 de maio de 2015. Durante o telejornal5, Willian Bonner se dirige
à recém-contratada garota do tempo, Maria Júlia Coutinho, e pergunta como ela deseja ser chamada
durante o noticiário: pelo nome completo ou pelo apelido que tem nas redes. É uma das primeiras demonstrações, após a reformulação do telejornal, que evidenciam o espaço dado aos usuários dos sites
de redes sociais dentro do telejornal. Segue o diálogo dos apresentadores nesse episódio:
Willian Bonner: Maria Julia, só pra terminar, o que é que você prefere: Maria Júlia ou Maju,
como você se intitula nas redes sociais e o seu público, teus fãs ficam pedindo pra gente?
Maria Júlia: Eu prefiro Maju.
Willian Bonner: Então tá bom. Renata, a partir de hoje, Maria Júlia Coutinho será também
Maju.
Maria Júlia: Ah, adorei.
A segunda intervenção dos usuários dos sites de redes sociais selecionada foi ao ar em 18 de

4

Registrado em outubro de 2016.

5

Todas as citações referentes aos diálogos dos apresentadores foram transcrições com base nos vídeos disponibilizados pela emissora no site: www.globoplay.globo.com
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maio de 2015. Os internautas desaprovaram um comentário do apresentador Willian Bonner sobre
a aparência de um norte-americano citado em uma das reportagens por tentar hackear o sistema de
controle de aeronaves em pleno voo nos Estados Unidos. A retratação foi feita por Bonner ainda na
mesma edição, momentos após a chuva de comentários que pode ser visualizada na Imagem 1, a seguir. Na sequência, os trechos do comentário e da retratação.

Imagem 1. Reclamações de usuários do Twitter
Fonte: site da rede social Twitter

Renata Vasconcelos: A polícia americana está investigando um especialista em segurança na
internet suspeito de ter invadido o sistema de controle de um avião em pleno voo. O correspondente em Nova Iorque, Helter Duarte, tem os detalhes pra gente. Boa noite Helter, como
o FBI chegou até essa pessoa?
Helter Duarte: Oi Renata, boa noite pra você e pra todo mundo aí no Brasil. Sabe aquela história de que o peixe morre pela boca? Pois é. Foi mais ou menos por aí. O nome do hacker é
Chris Roberts. Ele publicou uma mensagem em uma rede social contando vantagem, dizendo
que iria invadir os computadores que controlam os filmes que a gente vê a bordo e também
as máscaras de oxigênio do avião. Isso foi no mês passado. Ele estava viajando de Chicago
para Nova Iorque, e é claro né, depois de uma mensagem dessa ele foi detido pelo FBI, teve
que prestar horas de depoimento, e os agentes do FBI também conseguiram um mandado de
busca e apreensão, foram na casa dele e pegaram os computadores pessoais que estão sendo
investigados agora.
Renata Vasconcelos: E depois ele disse o que, Helter?
Helter Duarte: Ele falou que era brincadeirinha, que não tinha acontecido nada. Mas, aí, depois confessou. Disse que de 2011 a 2014 ele entrou sim no sistema de controle de aviões de
15 a 20 vezes. E que uma vez mudou ligeiramente a altitude e a rota de um voo. Isso, assim,
sem estar ali dentro da cabine, remotamente. E de uma outra vez ele conseguiu fazer o avião
voar assim um pouco de lado. Mas que a intenção era alertar as autoridades para falhas de
segurança dentro desses aviões.
Willian Bonner: O mundo parece que está ficando muito complicado, né. A gente até vê pelo
rosto do sujeito ali que não está fácil. Mas, enfim, a polícia está investigando se ele fez mesmo
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isso que ele disse que fez, né Helter? Agora, a essa altura do campeonato, ele chegou a dizer
como ele teria conseguido fazer isso?
Helter Duarte: É Bonner, a polícia está investigando se ele fez realmente. Ele disse que
pegou um cabo de internet desses que a gente tem em casa e todo mundo usa pra acessar a
internet. Ele modificou esse cabo, conectou ali no sistema de entretenimento do avião onde a
gente vê os filmes, conectou no computador dele e aí teria conseguido roubar os códigos de
segurança do avião. Agora, os especialistas em aviação aqui nos Estados Unidos estão duvidando um pouco dessa história assim como a Boeing que todo mundo sabe é uma das maiores
fabricantes de aviões do mundo. A Boeing explicou que os computadores que controlam os
filmes e o avião são completamente separados, não se comunicam. Então ele pode ser só um
maluco que está tentando aparecer. Tomara, né?
Renata Vasconcelos: Tomara, porque se for tão fácil assim como ele quis fazer crer, que perigo hein, Helter. Obrigada. Bonner.
Willian Bonner: Cara de maluco ele tem, né. Cá pra nós.
Momentos depois, veio a retratação. Após a previsão do tempo, o apresentador dialoga com
a jornalista Maria Júlia Coutinho sobre usar o termo “Jampa” para a capital João Pessoa. A jornalista
fica na dúvida se os telespectadores vão gostar. E ele afirma que, se não gostarem, logo eles saberão.
E complementa:
William Bonner: Você sabe que as pessoas se manifestam rapidamente nas redes sociais.
Ainda pouco eu estava vendo nas redes sociais, vocês sabem né, eu faço o Jornal Nacional
mas ao mesmo tempo eu também fico na rede social olhando. Aí teve gente que me censurou
porque eu disse que aquele rapaz que entra no avião com o cabo lá no computador do avião
tinha cara de maluco. Na verdade, eu fiquei pensando: que mau humor dessas pessoas. Mas,
não. Elas estão certas. Porque depois eu fiquei fazendo uma reflexão. Eu conheço uma porção
de gente com aquele cavanhaque, talvez não tão longo, mas com cavanhaque longo, com olho
meio esbugalhado, mas eles não ficam entrando em avião não. Não tem nada a ver o rosto do
rapaz com o que ele fez ou disse que fez. Maju, obrigado. Até amanhã.
Uma demonstração de que a retratação não foi espontânea e desarticulada da condução do
telejornal. Ela foi pensada para que fizesse sentido em um momento exato do noticiário. E feita justamente com a apresentadora atuante nas redes sociais, Maria Júlia, uma vez que a companheira de
bancada de Willian Bonner, Renata Vasconcelos, não tem esse mesmo perfil.
A terceira situação selecionada envolvendo uma correção citando as redes sociais foi em 16
de junho de 2015. Nessa data, Willian Bonner noticiou o hobby do astronauta norte-americano Scott
Kelly: fotografar os lugares sobrevoados pela estação espacial em que ele estava. Kelly postava as
imagens no Twitter acompanhadas de mensagens. Enquanto falava sobre uma mensagem para os moradores de Fortaleza, Bonner disse que o astronauta desejava boa sorte a eles, enquanto na imagem
veiculada via-se claramente a expressão “good night”. Rapidamente surgiram os posts no Twitter
corrigindo o apresentador, como pode ser observado na Imagem 2.
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Imagem 2. Correção dos internautas
Fonte: site da rede social Twitter

Ao fim do telejornal, depois de um link com Galvão Bueno, Bonner faz a correção. Além de
citar as redes sociais, ele aproveita o momento de despedida do noticiário para fazer a retratação de
forma leve e descontraída. Segue a fala do apresentador.
William Bonner: Olha, eu fui corrigido aqui nas redes sociais, aquela mensagem que o astronauta americano mandou para o pessoal de Fortaleza não foi uma boa sorte, né gente. Foi
boa noite. O mesmo boa noite que eu dou pra você agora, lembrando que o Jornal da Globo é
depois de Verdades Secretas.
Outro caso significativo, em que ações nas redes sociais refletiram na condução do telejornal,
foi o do ataque racista à apresentadora Maria Júlia Coutinho. Em 03 de julho de 2015, os perfis da jornalista nos sites de redes sociais Facebook e Twitter foram inundados de mensagens com teor racista.
Os apresentadores e os demais membros da equipe se posicionaram por meio de um vídeo divulgado
nessas redes sociais com a hashtag: #SomosTodosMaju, bem como com uma imagem segurando a
hashtag escrita em um papel antes mesmo da entrada do noticiário no ar. No mesmo dia, também foi
dado espaço à apresentadora, logo após a previsão do tempo, para que ela se posicionasse sobre os
ataques. Situação nunca antes registrada com os apresentadores do telejornal.
O último caso também ocorreu com a moça do tempo. Mas, dessa vez, foi devido a um erro de
informação no mapa da previsão. Em 10 de novembro de 2015, a cidade de Lages, em Santa Catarina,
apareceu no telão com a grafia Lajes, em uma arte que demonstrava as cidades que poderia receber
chuvas fortes nos próximos dias. No mesmo instante, vários comentários foram postados no Twitter,
como é possível observar pela Imagem 3.
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Imagem 3. Correção dos internautas
Fonte: site da rede social Twitter

Momentos depois, ainda na mesma edição, William Bonner fez a correção, dessa vez de forma
mais breve, mas ainda assim pontuando que as reclamações teriam vindo das redes sociais.
William Bonner: Pessoal das redes sociais corrigindo a gente aqui. Então, vamos lá. Na hora
da previsão do tempo, aquele mapa atrás da Maju mostrou o nome da cidade catarinense de
Lages escrito com J. Estava errado, né. Lages, em Santa Catarina, se escreve com G.

Da Rede para a TV: o que as Interações Revelam

Diante do aporte teórico e das cinco situações apresentadas, pode-se afirmar que o telejornalismo e, em especial o Jornal Nacional, vem passando por significativas mudanças em razão da
popularização dos sites de redes sociais. E elas se dão nos 3 eixos: produção, veiculação e consumo.
No que diz respeito ao primeiro âmbito, o da produção, as redes sociais na internet podem ser
ferramentas para busca de informação e de ideias de pautas. Por isso, passaram a ser alvo de monitoramento constante, assim como são feitas as rondas diárias na polícia, no corpo de bombeiros e em
outros órgãos que são fontes de notícias. Monitoramento que deve ser feito a partir das próprias redes
sociais da emissora ou do programa, porque é por meio delas que também chegam as demandas de
usuários que, conectados, decidem encaminhar sugestões e fazer questionamentos. Assim, o trabalho
de filtragem é intenso e demanda dedicação e percepção aguçada da equipe de produção para identificar pautas em potencial e agir de forma rápida em casos de críticas e retratações.
Se de um lado é fundamental monitorar o que vem das redes, também é importante alimentá-las com conteúdo para que, durante esse processo, haja o engajamento dos usuários e o interesse por
informações que serão detalhadas na exibição do noticiário ao vivo na televisão. Como já foi demonstrado em outra oportunidade (Bevilaqua & Ito, 2016), o Jornal Nacional aposta na postagem diária
de fotos marcando o início do telejornal. São imagens tanto dos apresentadores na bancada quanto de
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situações inusitadas, nos bastidores e com outros profissionais do setor de operações, geralmente com
o intuito de despertar o interesse pela rotina atrás das câmeras. Outra opção também é a divulgação
de vídeos, em que os apresentadores oferecem os principais destaques e convidam para a exibição
ao vivo. Também nesse caso, em algumas gravações são mostrados bastidores e demais profissionais
que compõem a equipe do telejornal, numa clara tentativa de familiarizar o telespectador com a rotina
produtiva televisiva.
Já durante a veiculação, são dois os destaques. Primeiro, o apresentador que passa a ter mais
do que a função de fazer a mediação entre o conteúdo e o telespectador. Agora ele também precisa fazer parte de uma rede social e estar constantemente conectado, para que os telespectadores se
identifiquem e a proximidade gere interesse em relação ao conteúdo veiculado. No caso do jornalista
William Bonner, ele mantinha um perfil bastante atuante nas redes sociais na internet mesmo antes de
passar a citá-las dentro do telejornal. Portanto, é nítida a mudança empregada pelo noticiário que passou a aproveitar do bom relacionamento do apresentador para atrair telespectadores-usuários durante
as transmissões.
Ainda durante a veiculação, foi preciso adaptar ou criar uma rotina de monitoramento simultâneo à transmissão. Ou seja, o telejornal, hoje, se preocupa em saber qual a opinião dos usuários e
como os conteúdos exibidos estão repercutindo no mesmo momento em que vão ao ar. Nos casos em
que há críticas, opiniões contrárias ou são apontados erros, como observado nos exemplos, uma equipe identifica e passa a orientação para a direção de jornalismo tomar uma decisão. Os profissionais
que atuam durante a transmissão, então, precisam estar afinados para que uma resposta institucional
seja formulada. Como é possível observar nas situações apresentadas, as respostas são sempre pensadas de uma forma dinâmica, natural e integrada ao conteúdo, sempre proferidas pelo apresentador
Willian Bonner.
No terceiro e último eixo, o do consumo, tem-se uma mudança na forma de assistir ao telejornal. Se nos primórdios da televisão essa era uma experiência compartilhada apenas com os pares, na
sala de estar, hoje, ela também é dividida, mas de maneira virtual, com um círculo maior de pessoas,
situação potencializada pelos sites de redes sociais. Com isso, o peso de um comentário sobre determinado assunto ou reportagem acaba sendo muito maior e tendo muito mais força do que antes. É o
que se pode observar com a preocupação do Jornal Nacional em fazer correções e retratações a partir
dos comentários das redes sociais. E, os usuários, identificando essa situação inédita, passam a ter
mais consciência da importância de se manifestar e de fazer cobranças.
Considerações Finais

Como demonstrado, é evidente o monitoramento dos sites de redes sociais pela equipe do Jornal Nacional e as mudanças na própria rotina produtiva para agregar informações dessas plataformas
ao telejornal ao vivo. A relação é mais forte com o Twitter pois essa rede permite mais interação e
tem um potencial mais rápido de propagação do conteúdo simultaneamente à veiculação. É fato também que os usuários passaram a ter uma voz instantânea dentro do telejornal, em situações bastante
delimitadas, normalmente em reposta a erros de informação ou a críticas postadas nos sites de redes
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sociais, mas que refletem uma inovação na linguagem do gênero nunca antes observada.
Há, portanto, o início de transformações significativas nas bases do telejornalismo: a chave de
transmissão unidirecional do conteúdo começa a abrir brechas. Não se considera que o telespectador
tivesse uma postura passiva anteriormente. Mas a tecnologia permite que, hoje, ele se expresse e seja
ouvido por intermédio das redes sociais na internet. Se antes as queixas e comentários eram compartilhados apenas com os pares que dividiam o momento e o espaço de exibição do telejornal, agora as
vozes ecoam na rede e, juntamente com outras tantas vozes, ganham forças para garantir, na mesma
edição do noticiário, uma correção ou uma retratação ao que foi veiculado, situações incomuns na
última década.
O problema é que, ainda que sejam claras as tentativas de se construir um laço social (Wolton,
1997) com os telespectadores-usuários, utilizando, para isso, a promessa de maior interação e proximidade, essas inserções durante o telejornal ainda são em número bastante reduzido. Além disso, os
telespectadores-usuários são tratados de maneira coletiva, “o pessoal das redes sociais”. Em momento nenhum é proposta uma nova forma de comunicação, já que a linha editorial continua indiscutível
e a participação na construção do noticiário por parte dos telespectadores-usuários é mínima. Diferentemente do que é demonstrado a partir da análise teórica sobre as novas tecnologias, em relação ao
objeto deste artigo, não há participação individual e instantânea dos telespectadores-usuários dos sites
de redes sociais sempre que há interesse por parte deste grupo. A barreira que separa os campos da
produção/veiculação do consumo das notícias televisivas ainda é mantida pela emissora, uma forma
de controle ao conteúdo que ela veicula segundo os interesses editoriais que a regem.
No entanto, não se pode deixar de pontuar que a realidade já é diferente do que se observava
na última década, quando correções e retratações dificilmente eram feitas na mesma edição de um
noticiário. Porém, perto do potencial ofertado, ainda é muito pouco o que o Jornal Nacional oferece
aos usuários das redes sociais na internet. Mas não é pouco o que ele recebe e utiliza das informações
compartilhadas nas redes pelos usuários.
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Nuevas Formas de Periodismo en la era
Digital dentro del Actual Ecosistema de
Medios

Pablo Oro1

Que la tecnología ha invadido nuestras vidas, no es ninguna novedad. Que esa tecnología ha in-

fluido, para bien o para mal, en cada orden de nuestro diario vivir, no es ninguna novedad. Que para
quienes hemos pasado la barrera de los 30 esos cambios han sido hasta casi revolucionarios, al punto
de convivir con generaciones de “nativos digitales” es también un aspecto absolutamente palpable y
comprobable.
Si nos abocamos a analizar los cambios que la tecnología produjo en los últimos, por lo menos, 20 años en la relación de la sociedad con los medios de comunicación comprenderemos que la
vorágine de los cambios ha sido tal que aún no se hayan profundizado los estudios teóricos sobre los
efectos de los nuevos medios, y que día a día dichos análisis convivan con la aparición de nuevas
posibilidades para la circulación de información, dentro de lo que se conoce hoy como el modelo de
“muchos a muchos”, muy distinto al paradigma del clásico modelo lineal de “uno para muchos” que
llevaron durante años los denominados medios tradicionales como la radio, la televisión, más los
diarios y revistas.
Los periodistas, entre los que me incluyo, hemos cambiado no solo nuestras rutinas periodísticas sino también la manera de contar las historias. Además de contar con nuevas fuentes informativas
(el inmenso mundo de la web y las redes sociales) tenemos nuevas posibilidades para que la producción periodística llegue al resto de la sociedad, sin dejar de atender la nueva función de nuestros
tradicionales lectores, oyentes o televidentes. Ya no solo consumen, también producen. ¿Sobrevive
en el nuevo ecosistema de medios un periodista que se encierre asimismo y prescinda de las nuevas
posibilidades? La respuesta pareciera ser casi obvia, pero la argumentación está incluida en el presente trabajo.
Siguiendo textos de autores como Carlos Scolari, Paul Levinson y Denis Renó, este texto
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busca acomodar e interpretar algunas ideas teóricas del panorama actual caracterizado por la convergencia tecnológica, la hiperconectividad y los algoritmos, en la que cada medio busca la manera de
cautivar a las nuevas audiencias y cada periodista busca elaborar estrategias para que sus historias
sean consumidas y compartidas por ellas. El ¿futuro? parece ser transmedia y las historias que cuenten los periodistas debieran contemplar ineludiblemente características en los contenidos digitales
apuntando a que sean multiplataforma, multipantalla, con interactividad e inmersión.
Los Periodistas ¿Especies en Extinción?

Claramente las diferencias que separan al periodismo tradicional del periodismo digital tienen
que ver la tecnología. Algunos apocalípticos incluso se animan a pensar (y hasta escribir) en el fin
del periodismo. Ocurre en tiempos de “nuevos nuevos medios” como llama Levinson (2013) a Facebook, Twitter y otros nuevos canales de comunicación. Un universo novedoso de noticias, de acceso y
consumo veloces, de fake news, de post verdad y en el que la opinión le gana lugar a la información.
En un nuevo entorno marcado por la consolidación de las redes globales de información, los
procesos de convergencia cultural, la emergencia de nuevas especies mediáticas y la irrupción de un
paradigma de la comunicación de muchos a muchos que rompe el
modelo tradicional del broadcasting, las reflexiones de la ecología de los medios se presentan como una referencia casi indispensable a la hora de comprender estos procesos asegura Scolari
(2010).
Si los medios son ambientes, uno de los sentidos de intepretación que da Scolari (2010) a la
ecología de medios, dentro del nuevo ecosistema mediático los periodistas son especies que se están
adaptando al nuevo escenario para sobrevivir. Adquiriendo nuevas destrezas vinculadas al manejo
de las plataformas y herramientas digitales, pero sin abandonar su formación primaria vinculada al
manejo y chequeo de fuentes informativas, incluso hoy expandido al mundo de la www.
Yendo al nudo del nuevo escenario, el periodismo digital se sostiene de las características que
le ha otorgado la red y por ello se le endilgan tres características principales: hipertextualidad, multimedialidad e interactividad (Salaverría, 2005).
1. Hipertextualidad: “se trata la “capacidad de interconectar textos digitales entre si” (Salaverria, 2005, p. 30), entendido aquí el concepto de “texto digital” como una combinación
de palabras u otros elementos multimedia. Es la posibilidad de, a través de enlaces conectar signos o grupos de signos de un documento digital con otros documentos digitales.
2. Multimedialidad: “capacidad, otorgada por el soporte digital, de combinar en un sólo mensaje al menos dos de los tres siguientes elementos: texto, imagen y sonido” (Salaverria,
2005, p. 32).
3. Interactividad: La capacidad que el contenido posee de permitir al usuario construir el
tipo de relación con los contenidos, lo que implica diversos niveles de relación, del más
básico, como el simple clic en un enlace, al más complejo, como el envío de comentarios,
la participación en foros asociados a noticias, etc.

Salaverría menciona además otras características secundarias como lo son la documentación
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ilimitada, actualidad múltiple y la personalización de los contenidos.
Nuevas Aptitudes y Cualidades

Con las características recién mencionadas de los medios digitales, los nuevos (jóvenes y
viejos) periodistas deben ser capaces de moverse como pez en el agua en el nuevo ecosistema y para
ello deben ser profesionales multiplataforma y multitarea, además de ser versátiles y polivalentes. A
la tradicional formación periodística vinculada con el rigor periodístico y la búsqueda de la verdad
debe complementarse con la apropiación de herramientas tecnológicas de hardware y software que
permitan la creación y manejo de la información digital, adquiriendo destrezas comunicativas propias
del medio digital.
Scolari (2008) resume las nuevas cualidades en polivalencia tecnológica (producir y gestionar
contenidos en diferentes soportes conociendo sus herramientas), polivalencia mediática (diseña y
produce contenidos en diferentes lenguajes: escrito, audio, gráfico, video e interactivo) y polivalencia
temática (un mismo profesional de la información).
Como si todo lo mencionado fuera poco, los actuales periodistas deben estar preparados para
adquirir una mayor formación cultural y continua, e ir adaptarse a los nuevos medios y a las demandas
de los nuevos usuarios.
Siguiendo con las metáforas, los comunicadores de hoy deben tener a mano su “mochila digital” compuesta por dispositivos tecnológicos y software adecuado para manipular los productos periodísticos que generan. No sólo basta con tomar buenas fotografías con nuestro smartphone o grabar
buenas entrevistas en nuestro grabador digital. Los periodistas de hoy, manejan los programas para
editar fotografías, videos y audios.
Desde el surgimiento de la Internet, el posterior desarrollo de la web 2.0 y sus posibilidades
narrativas, el periodismo ha dejado de ser lo mismo gracias a los espacios compartidos (medios sociales) y a la investigación de contenidos por algoritmos (Big Data) afirman Renó y Renó (2015).
Ambos autores sostienen que los cambios que involucran el periodismo contemporáneo provocan una necesaria revisión de las diversas características de la profesión, desde los procesos de
construcción de la opinión pública por parte del lector/usuario hasta la configuración de las redacciones y las funciones que en ellas se definen. El escenario contemporáneo ofrece una nueva visión
sobre la formación básica del periodista y provoca cambios en la filosofía de la profesión, como la
exclusividad del ejercicio de la actividad por parte de los periodistas graduados y la circulación de la
información a partir de los medios.
Estos cambios implican, básicamente, el surgimiento de tecnologías y narrativas que definen los nuevos formatos y procesos de representación de la noticia y la búsqueda de informaciones
que se integran en las nuevas plataformas de comunicación y en los dispositivos contemporáneos,
interactivos y móviles y exigen una relación entre el conocimiento del contenido y el dominio de la
tecnología.
El periodismo vive su más profunda transformación en medio de una era signada por el cambio. La incertidumbre está instalada en el horizonte de todos aquellos que se encuentran vinculados
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con los medios (Dessein & Roitberg, 2013). Y aunque el periodismo debe acostumbrarse a vivir en
la incertidumbre, particularmente en los últimos años de revolución digital han minado la esencia
industrial y el modelo de negocios de los medios, pero también han puesto sobre las cuerdas a los periodistas que apenas conservamos un puñado de certezas con las que manejarnos en el nuevo ecosistema dice el periodista español Gumersindo Lafuente (Dessein & Roitberg, 2013, p. 15), para quien
periódicos y redactores hemos perdido el lugar privilegiado de la intermediación, debiendo compartir
con otros nuevos actores la misión de informar e influir en la sociedad con nuestro relato.
Para Lafuente, el talento y la capacidad de trabajo serán imprescindibles, pero hacer periodismo relevante sin tener en cuenta la evolución de la tecnología, no será posible debido al constante
desarrollo de las redes de distribución de la información
Hace unos 20 o 30 años el periodista llegaba a la noticia primero que nadie, salvo la policía o
algún testigo que dio aviso del hecho a contar, por ejemplo, un accidente de tránsito. Sin embargo, era
el primero que registraba el suceso periodísticamente y el resto de la población que no fue testigo del
hecho, se enteraba de la noticia por los medios. Hoy, el panorama cambió, cualquier vecino de la ciudad con un smartphone y conexión a internet puede subir al instante una foto del hecho y mandarlo a
los medios. De repente, los diarios, canales de tv y medios digitales, tuvieron miles de corresponsales
espontáneos, fenómeno que hoy tiene nombre y apellido: Periodismo ciudadano.
Scolari (2016) afirma que las breaking news, o noticias de último momento, nacen hoy de los
usuarios de las redes sociales y asegura que el periodismo no entiende que no puede competir con
la inmediatez con las que actúan ellas. En otras palabras, el periodista se debe resignar a no tener la
primicia, a llegar tarde a la noticia y aprender a convivir con las redes sociales, entendiendo qué si
bien la primera enunciación viene del lado de los usuarios, no todos son periodistas, más bien todos
somos informadores.
Entonces la labor del periodista consiste en hacer un trabajo profesional de filtraje y acompañar al usuario en la construcción de la información, pero también contextualizar y explicar la realidad
de una manera sencilla, con la finalidad de que al público no le lleve tiempo entender la noticia.
La Nube, el Algoritmo y el Big Data

Retomando sobre las nuevas competencias de los periodistas, como dicen Renó y Renó (2015)
para comprender las nuevas maneras de hacer periodismo, es fundamental que el periodista conozca
el significado de la palabra (y el procedimiento) “algoritmo”. Suele ser un término que no forma parte
de la realidad periodística, pero cuando se descubre cuál es su significado queda claro que es fundamental para el periodismo desde su existencia.
El algoritmo es una secuencia de pasos ordenados de manera lógica para la ejecución de una
tarea finita o infinita; y se trabaja con entrada(s), procesamiento y salida(s). Básicamente es
aquello relacionado a toda y cualquier tarea esquematizada a ser realizada (como ocurre en
el periodismo desde su surgimiento), pero, a pesar de ello, puede ser una noción acuñada especialmente a la búsqueda de informaciones en la red a partir de los conceptos de Big Data
Son tareas destinadas a la búsqueda y el filtro de determinadas informaciones estrechamente
relacionadas entre sí, una actividad para la cual los periodistas no tienen un conocimiento téc133

nico, y, en estas condiciones otros profesionales les ganan espacio en las redacciones (Reno
& Reno, 2015).
En el caso del Big Data, -concepto que hace referencia a un conjunto de datos muy grandescomo el volumen de datos es gigante – el algoritmo es útil para auxiliar el procesamiento de toda esa
cantidad y variedad de información. Es posible utilizar palabras clave, filtros, análisis, de acuerdo con
el interés y la búsqueda hecha. Para un periodista, una correcta y efectiva búsqueda en Google (el buscador más popular y que atraviesa las webs visible y profunda) utilizando las herramientas adecuadas,
redundara en un ahorro en los tiempos de una investigación.
Pero las competencias periodísticas no sólo apuntarán a la investigación y búsqueda de datos,
también a su procesamiento y visualización, para que formen parte de las historias a contar. Detrás de
una atractivo gráfico o infografía, hay información que debe ser correctamente trabajada.
Manovich (2013) presenta la idea de que hoy en día el software sigue al mando, es decir, necesitamos del software para entender y desarrollar tareas en la web, no solamente para descubrir informaciones, sino también para realizar procedimientos personales o profesionales en la nube (Renó
& Renó, 2015).
Aunque se debate si son los periodistas quienes deben realizar estas labores y se piensa en
redacciones mixtas (periodistas-programadores-diseñadores), lo cierto es que la necesidad de conocer
las herramientas de software para un comunicador, resultan tan importantes como conocer la técnica
de la pirámide invertida en la redacción de una noticia.
Periodismo Transmedia

Para hablar de Periodismo Transmedia, inevitablemente debemos remitirnos antes al concepto
de Narrativa Transmedia desarrollada por autores como Jenkins (el pionero), Pratten, Bernardo, Scolari y Renó, entre otros.
Por su claridad conceptual, es que acudo a la definición de Narrativa Transmedia que Renó
nos compartió al cursar el primer módulo de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva: Se trata
de un lenguaje contemporáneo que ofrece al usuario una posibilidad de navegación física y/o virtual,
de retroalimentación, de reconstrucción, de participación a través de contenidos distintos, complementarios y relacionados entre sí, que constituye una manera diferente de contar historias, atravesadas por múltiples plataformas y lenguajes. Y si se trata de contar historias, el periodismo actual al que
algunos llaman 3.0 apunta a ello.
Se trata de recrear las noticias y los hechos a través de historias. Que las noticias, los hechos y
sus protagonistas tengan nombre y apellido. Detrás de cada protagonista o víctima de un suceso, hay
una historia que muchas veces merece ser contada.
Aunque Scolari (2013) sostiene que el periodismo siempre fue transmedia (bajo el ejemplo del
accidente, al cual primero llegaba el cronista radial que transmitía en vivo y directo, luego los reporteros del diario y del canal de TV que retratarían las imágenes para el otro día) actualmente se denomina
periodismo transmedia a aquel que desarrolla un nuevo tipo de lenguaje periodístico, consistente en la
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formulación simultánea de narrativas diferenciadas para plataformas distintas, destinadas a usuarios
también diferenciados y siempre apoyadas en la interactividad del mensaje y el hipertexto. Además,
el usuario es parte de todo el proceso y la periodificación del contenido pasa a tiempo real (Renó &
Flores 2012, p. 83).
Según Renó y Flores (2012) el periodismo transmedia viene a ser una forma de lenguaje periodístico que contempla, al mismo tiempo, distintos medios, con varios lenguajes y narrativas a partir
de numerosos medios y para una infinidad de usuarios. Por tanto, son adoptados recursos audiovisuales, de comunicación móvil y de interactividad en la difusión del contenido, incluso a partir de la
blogosfera y de las redes sociales, lo que amplía de forma considerable la circulación del contenido.
Asimismo, el uso de los smartphones en el periodismo constituye una herramienta fundamental para garantizar la movilidad y la instantaneidad del proceso de construcción narrativa, aunque para
hacerlo sea necesario producir un guión transmediático (Renó & Flores, 2012, p. 81).
Lo que diferencia al periodismo transmedia sobre las otras formas de narrativa periodística es
que con la narrativa transmedia es posible aprovechar las posibilidades comunicacionales presentes
en la sociedad post-moderna, donde la movilidad y la liquidez de estructuras, o sea, la interactividad, asumen papeles importantes en el campo de la comunicación, como la de involucrar y atraer al
receptor para la interpretación participativa del mensaje. Esto es uno de los puntos necesarios para
observar una estructura transmedia: la expansión de la narrativa a partir de la interactividad (Renó &
Flores, 2012, p.81).
Siguiendo el interés de Renó y Flores para “independizar” el concepto de Periodismo Transmedia del de Narrativa Transmedia, Rost, Bernardi, y Bergero, pide para el primero:
Ceñirnos con nuestro concepto específicamente a lo que hace a la gestión de información de
actualidad”, reconociendo que la narratividad está intrínsecamente asociada al periodismo
porque su objetivo “es contar historias que sean de interés público”. En ese sentido define
al periodismo transmedia como “una forma de narrar un hecho de actualidad que se vale de
distintos medios, soportes y plataformas, donde cada mensaje tiene autonomía y expande el
universo informativo, y los usuarios contribuyen activamente a la construcción de la historia.
(Rost, Bernardi, & Bergero, 2016).
Scolari ve un avance en cuanto a la manera de contar hechos periodísticos a través de la Narrativa Transmedia, es decir, una historia contada en distintas plataformas y medios, en donde la gente
participa activamente para moldear la historia. Para el investigador argentino, el periodista debe crear
relatos en donde se ponga al público en el lugar de los hechos, para hacernos conscientes de lo que
sucede. Debe apropiarse de herramientas como el Big data, con la finalidad de recabar los datos, interpretarlos y a partir de ellos crear productos que puedan ser distribuidos por diversas plataformas, con
la característica que la información sea de carácter persuasivo y esté representada de forma visual.
Scolari ve otra veta para explorar por parte de los periodistas: El news gaming, en donde a
través de acciones lúdicas el lector vive una experiencia inmersiva que le permite entender los fenómenos, problemáticas y denuncias expuestas por el periodismo, el cual cada vez se acerca más al
documental.
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Ejemplos de Producciones Periodísticas Transmedia
Las experimentaciones de Alvaro Liuzzi en la Universidad Nacional de La Plata (Proyecto
Walsh o Malvinas 30 años) o producciones del equipo Documedia (Cómo por ejemplo, Mujeres en
Venta2) de la Universidad Nacional de Rosario a cargo de Fernando Irigaray son los ejemplos a admirar de productos transmedia en Argentina.
A nivel internacional, producciones como Quipu Proyect3, “Snow Fall. The Avalanche at Tunnel Creek” o “A Short History of the Highrise4” del The New York Times son joyas del periodismo.
Medios como The Guardian o The Washington Post también produce periódicamente una importante
cantidad de contenido transmedia.
Quipo Proyect o Proyecto Quipu (2013-2017) es un reportaje transmedia de origen peruano en
el que se da a conocer el caso de esterilizaciones forzadas durante la década de los 90, en el gobierno
de Alberto Fujimori, en donde los afectados fueron en su mayoría indígenas. El trabajo que puede ser
consultado por medio de su página web, un video o la aplicación interactiva, fue presentado en el 9°
Foro de Periodismo Digital en Rosario llevado a cabo en 2017 y es uno de los primeros trabajos de
periodismo transmedia en Latinoamérica.
El proyecto nació en 2013 como una versión piloto y lleva varios años aún de pleno desarrollo
siguiendo su objetivo transmedia, pero fue modificándose en varias oportunidades a partir del crecimiento y asociación con distintas organizaciones que permitieron ampliar el financiamiento y por
ende, un mayor desarrollo del proyecto.
A través de una línea de teléfono especialmente desarrollada y conectada a la web, se recolectaron los testimonios de alrededor de 150 personas esterilizadas. Es que Quipu comenzó con un gran
trabajo de campo e investigación que luego quedó plasmado en un documental interactivo, estrenado
en 2015, que se vinculaba a una línea de teléfono (accesible en todo el Perú, en español y quechua)
conectadas a la web donde antes de ser publicadas pasaban a una moderación y traducción. Pero en
su más reciente versión, es en la web dónde los visitantes también dejan mensajes que son moderados
y traducidos.

Cambios y Transformaciones en los “Viejos” Medios: el caso la Nación

La Nación, el diario fundado por Bartolomé Mitre, no fue sólo un medio pionero en lo digital,
sino que además es quizás en la Argentina el que más se ha desarrollado. En diciembre de 2009, La
Nación fusionó la tradicional redacción de la gráfica con la de la web bajo la denominación de redacción multiplataforma. Entonces publicó bajo la firma de Gaston Roitberg, el hoy responsable de las
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http://www.documedia.com.ar/mujeres

3

https://interactive.quipu-project.com/#/en/quipu/intro

4

http://www.nytimes.com/projects/2013/high-rise/index.html

136

plataformas digitales, un escrito5 donde explicaban los alcances de dicha redacción a la que describía
como un espacio físico común, moderno y dotado de la última tecnología donde confluyen los equipos de trabajo que alimentan todos los canales de contenidos por los que se informa su audiencia:
papel, web y móvil.
El entonces secretario general de redacción de La Nación, Héctor D´Amico decía entonces:
Uno de los requisitos de este complejo proceso es mantener los niveles de calidad periodística que convirtieron a La Nación en un diario de referencia en el mundo. Por supuesto, habrá
adaptaciones de forma y de estilo en el tratamiento de la información con el propósito de aprovechar mejor las nuevas tecnologías y responder de manera adecuada a las audiencias digital
y papel. El objetivo es que la información llegue al lector y no a la inversa.
D´Amico, afirmaba además que aún en la fuerte y creciente competencia de contenidos en
Internet, la noticia confiable no sólo era un deber con el lector sino también una herramienta que posibilita ampliar y fidelizar audiencias. Sostienen que la noticia no puede resultar más o menos confiable
por el hecho de que se la difunda como texto impreso, video, celular o audio. “Un diario que está por
cumplir 140 años y ha sorteado en su trayectoria exitosa dificultades de todo tipo entiende que no
puede comprometer ese principio” expresaba.
Roitberg escribió entonces también que:
Los medios viven hoy un proceso de transformación que atraviesa los flujos de trabajo, los
modelos de negocios y los modos de vinculación con las audiencias. La tecnología impone
cambios en las reglas de juego y las organizaciones periodísticas responden embarcándose en
el desafío de la innovación. La Nación, pionero en el mundo del periodismo digital, acepta el
reto de satisfacer las nuevas aspiraciones de sus audiencias crecientes.
En ese sentido, Roitberg explicaba cuáles eran los pilares del cambio:
En primer lugar, los valores fundamentales del periodismo. En segundo lugar, las fuertes
innovaciones, como la incorporación de contenidos multimedia producidos por un equipo
multidisciplinario integrado por periodistas, diseñadores gráficos e interactivos, infógrafos,
fotógrafos, videógrafos y programadores, entre otros. La fórmula es la actualización constante, la creatividad, el orgullo por la primicia, escuchar e interactuar con las audiencias y
comprender que la buena información y el entretenimiento no son necesariamente enemigos
irreconciliables.
Ya por entonces, el papel de las audiencias era importante y Roitberg lo destaca al decir que
“no hace mucho, este puñado de cambios era liderado por expertos en cuya capacidad se confiaba
ciegamente para hacer posible un producto atractivo para los lectores. Hoy es la audiencia la que
marca el ritmo de la transformación. Inmersos en la era de la Web 2.0 y el arte de escuchar, aprender,
colaborar y construir conocimiento de manera colectiva, los medios avanzan -en un proceso irreversible- con estrategias de producción multimedia que intentan satisfacer esa demanda” aseveraba.
“Vamos a intensificar en esta etapa la participación del lector, un área en la que La Nación ha

5

Diario La Nacion - La Nación estrenó su redacción integrada. Recuperado de http://www.lanacion.com.
ar/1215826-la-nacion-estreno-su-redaccion-integrada
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tenido un protagonismo temprano, no sólo en el país sino también en el mundo, al haber incorporado,
por ejemplo, la posibilidad de que los lectores puedan comentar todos sus contenidos editoriales”,
aseguraba Ana D´Onofrio, prosecretaria general de Redacción. “La idea es abrir el medio a las diferentes manifestaciones multimedia de la audiencia para construir, por primera vez desde la invención
de la imprenta, una plataforma a disposición de toda la comunidad”, señalaba.
Roitberg escribía quizás una fórmula para la reconversión de cualquier medio dentro del nuevo ecosistema y expresaba:
En los últimos años, La Nación eligió realizar una progresiva fusión de culturas periodísticas.
La edición papel muestra las credenciales de influencia en la opinión pública, una marca consolidada e identificada con la prensa de excelencia y un alto nivel de fidelidad de sus lectores,
el acceso a fuentes calificadas y firmas de prestigio. A esta fórmula, los equipos digitales suman influencia en los nuevos públicos, el acceso a canales de distribución inimaginados por
los diarios, la interactividad con las audiencias, el concepto de cierre continuo, el trabajo en
tiempo real y la incubadora experimental.
El paso para la transformación monomedia a multimedia fue esta establecer un espacio único
para la producción de contenidos dentro de la vieja redacción papel, algo que hizo también la mayoría
de los grandes diarios del mundo, que también reinventaron su planta de trabajo para garantizar la
transparencia de los procesos, la comunicación eficiente de su staff y el monitoreo minuto a minuto
de la competencia.
Y desde entonces, La Nación fue además de su tradicional edición impresa (que realizó un
histórico cambio de formato, de sábana a tabloide para su edición de lunes a sábado) con sus suplementos y revista dominical; la edición online (www.lanacion.com.ar, recuperado en 25 de janeiro
de 2017), pionera en la Web; La plataforma de contenidos para móviles; un sitio específicamente
dedicado al deporte (www.canchallena.com, recuperado en 25 de janeiro de 2017), blogs como Soy
Corresponsal, Igooh y Hacer Comunidad con contenidos producidos por los usuarios.
En 2012 lanzó el proyecto Data6, la posibilidad trabajar con bases de datos abiertos. El proyecto junto a Junar -una plataforma en la nube- derivó también en un blog inspirado en experiencias
como The Guardian Datablog, Latimes Datadesk, NYtimes Open Blog, y Propublica Nerds blog,
donde la propuesta es trabajar con bases de datos abiertos con la interacción y la participación del
usuario. “Programadores y periodistas que, a priori, tienen formaciones completamente diferentes, se
unen en este movimiento de datos abiertos para transparentar procesos y crear información relevante
para la ciudadanía. La idea es utilizar la tecnología disponible, que en muchos casos es gratuita y de
libre uso, para encontrar lo que muchas veces es invisible a los ojos” señalan en el sitio lanación.com
A Modo de Conclusión

Como hemos señalado a lo largo de los párrafos anteriores, los medios de comunicación tradicionales y los “nuevos nuevos medios” participan de una constante lucha por sobrevivir en el actual

6

La Nacion Data: Http://Blogs.lanacion.com.ar/Data/About/
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ecosistema mediático. Con el advenimiento de la tecnología, en constante desarrollo, los periodistas
no son ajenos al proceso. La adquisición de las nuevas aptitudes descriptas aquí se hacen necesarias
para sobresalir. Así como tradicionalmente un periodista académicamente formado, con capacidad
de análisis, con un buen nivel de cultura general y siempre informado, se destacaba entre sus pares
y ganaba la confianza de sus oyentes, televidentes o lectores; hoy un profesional de los medios que
no cuente con las polivalencias tecnológica, mediática y temática que menciona Scolari correrá con
desventaja ante el resto de la “especie”.
El talento y la capacidad de trabajo serán imprescindibles siempre, al igual que la técnica del
rigor periodístico o la honestidad intelectual desde los valores y la ética; pero como dice el colega
español Fuentes, hacer periodismo relevante sin tener en cuenta la evolución de la tecnología, no
será posible debido al constante desarrollo de las redes de distribución de la información. Una buena
historia periodística ya no se entiende sólo en texto, audio o video de manera individual. Debe ser
multimedia, pero también multiplataforma, con características transmedia.
El actual profesional de los medios tampoco debe caer en la soberbia de decidir sobre las
historias que las audiencias quieren conocer. Hoy son ellas las que marcan que es lo que quieren
consumir y compartir con otros. Es necesario que los periodistas abandonen la visión conservadora,
entendiendo la nueva relación con los usuarios y abandonando su concepción del clásico modelo de
emisor – receptor (pasivo) para incorporar al esquema mental, al usuario activo, el prosumidor, comprendiéndolo y no compitiendo con él por la “primicia”.
Como en todo ecosistema, también en de los medios, el que no se adapta, muere. En los últimos años gran parte de los medios tradicionales debieron reinventarse, pero hubo otros que desaparecieron. ¿El mismo destino tendrán los periodistas que renieguen de una preparación acorde a los
tiempos actuales? Claramente, sí. Aunque el periodismo no morirá, los buenos -y mejor preparadosperiodistas, tampoco.
Referencias Bibliográficas
Dessein, D. & Roitberg, G. (Comps.). (2013). Nuevos desafíos del periodismo. uenos Aires, ArielADEPA.
Levinson, P. (2001). Digital McLuhan: A Guide to the Information Millennium. Londres: Routledge.
Levinson, P. (2013). New New Media. New York: Pearson.
Reno, D. & Flores, J. (2012). Periodismo transmedia: Reflexiones y técnicas para el ciberperiodista
desde los laboratorios de medios interactivos. Madrid: Fragua.
Reno, D. (2011). Periodismo, redes sociales y transmediación. Razón y Palabra, (78).

139

Reno, D. & Ruiz, S. (2013). Reflexiones sobre periodismo ciudadano y narrativa transmedia. In C.
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O Hibridismo no Processo de Produção
Televisiva do Jornalismo Pós-Industrial:
Estudo de Caso do Canal My News

Angelo Sastre1
Juliano Maurício de Carvalho2

O processo de produção dos meios de comunicação enfrenta a necessidade de se adaptar as novas

tecnologias e suportes nas plataformas tecnológicas digitais para manter e conquistar a audiência necessária para sua manutenção.
Nos últimos anos, observamos que os meios tradicionais estão sofrendo uma constante redução no nível de influência sobre o público, principalmente, em virtude do cenário contemporâneo
que mescla novas linguagens, tecnologias, meios de produção e da relação do público em função da
funcionalidade e estrutura das mídias digitais.
Neste contexto, as produções televisivas e/ou de audiovisual do jornalismo pós-industrial vem
experimentando diversos formatos, entre eles, estruturas hibridas que consistem nos modelos convencionais associados à difusão nas plataformas digitais como os canais disponibilizados no Youtube.
Partindo dessa visão, entendemos que a conquista da audiência envolve uma mudança cultural
como observa McLuhan (2006) ao considerar os meios tecnológicos como uma matéria-prima para
a vida psíquica da comunidade.
McLuhan (2006) observou que cada produto que molda uma sociedade acaba por transpirar
em todos e por todos os seus sentidos. Que os nossos sentidos humanos, de que os meios são
extensões, também se constituem em tributos fixos sobre as nossas energias pessoais e que
também configuram a consciência e experiência de cada um de nós (p. 37).
Essa relação entre os meios tecnológicos, experiências e percepções geram o que Castells
(2005) chama de rede interativa, já que também possui reflexos em relação as referências culturais e
os contextos sociais.
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Castells (2005) afirmou que a comunicação, decididamente, molda a cultura porque, como
afirma Postman “nós não vemos... a realidade... como ´ela´ é, mas como são nossas linguagens. E
nossas linguagens são nossos meios de comunicação. Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas criam o conteúdo de nossa cultura”. Como a cultura é mediada e determinada
pela comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente
produzidos são transformados de maneira fundamental pelo novo sistema tecnológico e o serão ainda
mais com o passar do tempo (p. 414).
Essa realidade demonstra que as questões culturais e os níveis de conhecimento são decisivos
no sucesso dos processos de interação e produção do conteúdo, criando uma divisão entre a informação sobre como utilizar, a informação sobre o que procurar e o conhecimento sobre como utilizar a
mensagem.
No que tange aos novos modelos de negócio observamos, segundo Anderson, Bell e Shirky
(2012), que a tendência é a redução na receita e na participação de mercado caso não sejam efetuadas
as adaptações necessárias aos novos métodos e processos de trabalho.
Anderson, Bell e Shirky (2012) afirmaram que esta reestruturação significará repensar cada
aspecto organizacional da produção de notícias - maior abertura às parcerias; maior confiança
em dados publicamente disponíveis; aumento do uso de indivíduos, multidões e máquinas
para produzir matéria-prima; até mesmo maior dependência de máquinas para produzir parte
da produção.
Esses tipos de mudanças serão desgastantes porque afetarão tanto a rotina diária quanto a auto
concepção de todos os envolvidos na criação e distribuição de notícias. No entanto, sem eles,
a redução do dinheiro disponível para a produção de jornalismo significará que não tem nada
a fazer no futuro, mas fazer menos com menos. Nenhuma solução para a crise atual preservará
os modelos antigos (p. 13)3.
Essa perspectiva é confirmada pelas tendências de mercado que reforçam a nova cultura em
relação aos consumidores de conteúdo audiovisual. De acordo com Ribeiro (2018), uma pesquisa da
Ericsson apontou o crescimento de consumo de vídeos on demand, que passou de 1,6 plataforma por
usuário, em 2013, para 3,8, em 2017.
Essa mudança representa um novo paradigma na forma de consumo do conteúdo audiovisual
que é corroborado por Ribeiro (2018) ao apontar que um estudo da GfK nos Estados Unidos acusou
que 72% da geração millenial (nascidos de 1980 a 1985) entende “televisão” como o ato de ver o
conteúdo audiovisual em qualquer dispositivo e em qualquer lugar e não somente no aparelho fixo em
um cômodo da casa. A mesma pesquisa aponta que para 71% da “now generation” (pós-millenial) o
serviço de streaming substituiu a TV linear.
De acordo com Rodriguez (2018), um estudo da agência de mídia Zenith, com sede em Londres (Inglaterra), estima que, em 2019, a população mundial gastará, em média, 170,6 minutos (cerca
de três horas) por dia utilizando a Internet, o que se equipara ao tempo disponível assistindo televisão

3

(Trabalho publicado original, 2012, p. 13): This restructuring will mean rethinking every organizational aspect
of news production—increased openness to partnerships; increased reliance on publicly available data; increased use of individuals, crowds and machines to produce raw material; even increased reliance on machines
to produce some of the output.
These kinds of changes will be wrenching, as they will affect both the daily routine and self-conception of everyone involved in creating and distributing news. But without them, the reduction in the money available for
the production of journalism will mean that the future holds nothing but doing less with less. No solution to the
present crisis will preserve the old models.
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(170,3 minutos).
O mesmo relatório aponta que o público está perdendo o interesse pelo modelo convencional
de televisão, já que plataformas digitais como a Netflix e o Youtube disponibilizam o mesmo conteúdo e oferecem facilidades como o acesso por diferentes dispositivos e no horário de melhor conveniência para o interessado.

Figura 1. Consumo médio diário de internet e TV, por região
Fonte: Atlas/Data Zenith (2018)

Como demonstrado na Figura 1, em algumas regiões como Europa, América do Norte e América Latina, o consumo de internet, envolvendo ações como compras, navegar pelas redes sociais,
conversar com amigos, ouvir e transmitir música ou assistir e transmitir vídeos, já superaram o tempo
gasto com a programa da televisão.
Essa mudança de cultura em relação ao consumo de conteúdos e preferências pelas plataformas digitais também foi verificado pela 4ª edição do Media Consumption Forecasts, estudo produzido pela agência de mídia Zenith (2018), que analisa os padrões de mudança do consumo de mídia
desde 2011 em 63 países.
Segundo o estudo, o tempo destinado para a televisão registrou uma queda de 3% entre 2011
e 2018 e uma redução de 8% do tempo gasto ouvindo rádio. Por outro lado, os veículos registraram
uma migração das audiências online na mesma proporção que tiveram as perdas no modelo offline
apesar da forte concorrência com a presença de produtores nativos digitais como Youtube e Spotify.
O relatório da agência de mídia Zenith (2018) também traz apontamentos indicando que o
usuário que busca informações específicas apresenta uma mentalidade diferente de quem, por exemplo, costuma compartilhar fotos de férias com os amigos.
Dessa forma, o estudo levanta a reflexão sobre os sinais relativos as mudanças de cultura e
comportamento que envolvem o consumo da mídia tradicional e digital, ou seja, demonstra ser mais
relevante compreender as motivações que atuam sobre o usuário do que especificamente seus hábitos
no ciberespaço.
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Um Novo Modelo de Negócio

Como mencionando anteriormente, as inovações tecnológicas também são responsáveis pelas alterações nas referências e mudanças de comportamento, principalmente, em relação às fontes,
meios de comunicação e ao consumo de conteúdo.
Diante dessa nova realidade, percebemos que o modelo pós-industrial representa um processo
de ruptura em relação ao modelo tradicional. Neste sentido, Levinson (1999) observa que a plataforma digital, por meio das novas tecnologias, também provoca uma redução significativa na concentração por parte dos veículos tradicionais que deixam de ocupar um espaço privilegiado na função de
difusão do conteúdo.
Esse cenário também é observado por Jarvis (2015) como um “ecossistema informativo”,
que se opõe ao modelo tradicional caracterizado por uma indústria vertical em que as empresas dominavam todo processo de cobertura, produção de informação, elaboração, distribuição e venda com
suporte da comercialização de publicidade.
De acordo com o autor, o crescimento do “ecossistema informativo” foi alavancado pelo perfil
prosumer4, em razão de que as novas tecnologias permitem que qualquer pessoa tenha possibilidade
de produzir e distribuir informações ou se associar a canais de comunicação sem a dependência das
empresas tradicionais, e pela manutenção e surgimento de plataformas, aplicativos, blogs e sites locais.
Jarvis (2015) afirmou que essa ideia de ecossistema pode ser confusa quando deixamos para
trás uma era dominada por mídias monolíticas: grandes empresas, integradas verticalmente,
com produtos tangíveis, controle evidente sobre recursos escassos e marcas claras. Agora,
temos essa hidra confusa que chamamos ecossistema. Ninguém está no comando (p. 41)5.
Aqui é possível perceber, como menciona Jarvis (2015), a complexidade do processo pós-industrial que se torna um mercado hibrido e totalmente aberto a possibilidades e mudanças bruscas,
que são determinadas pelo comportamento de um público com um perfil menos passivo que em décadas anteriores.
Essa visão é compartilhada por Serrano (2011) ao afirmar que um projeto jornalístico na internet, entre outras características, exige uma mudança de visão distinta das formas tradicionais, ou
seja, não é possível criar um novo produto baseado em uma estrutura antiga. Assim, a dinâmica de
produção e o consumo de informação envolvem novos formatos.
Serrano (2011) observou que a realidade que enfrentamos hoje é que a mídia tradicional dimi4

O termo prosumer é um neologismo que deriva da união de duas palavras produtor (producer) e consumidor
(consumer), que foi descrito por Alvin Toffler no livro The Third Wave (Terceira Onda), publicado originalmente
em 1980. De acordo com o conceito, o termo se refere ao público que interfere na forma de produção e customiza seus produtos. No ambiente digital, o termo é utilizado costumeiramente para definir aqueles usuários que
consomem e produzem conteúdos nas plataformas digitais.

5

(Trabalho publicado original, 2015, p. 41): Esta ideia de ecosistema puede resultar confusa cuando dejamos
atrás una época dominada por medios de comunicación monolíticos: empresas enormes, integradas verticalmente, con productos tangibles, un control evidente sobre escasos recursos y marcas claras. Ahora tenemos esa
desordenada hidra a la que llamamos ecosistema. Nadie está al mando.
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nuiu sua influência sobre o público. A capacidade de informar já não pertence apenas a eles,
pelo contrário, hoje o ecossistema midiático é um cenário complexo formado por profissionais, usuários e máquinas que com diferentes linguagens e formas narrativas criam e trocam
conteúdos em plataformas digitais.
Portanto, não podemos continuar tomando decisões com base na maneira como a mídia antiga
funciona. Hoje, devemos andar de mãos dadas com aqueles que estão imersos em novas mídias, usar as ferramentas que usam e encontrar oportunidades para criar produtos com base
em seu comportamento nas redes sociais (p. 24)6.
O Estudo de Caso My News

Neste contexto o projeto My News, que consiste na manutenção de um canal exclusivo para
difusão de notícias no Yotube, demonstra ser um dos principais casos de hibridismo no processo de
produção do modelo pós-industrial.
O canal, idealizado por Mara Luquet, jornalista e especialista em economia e finanças, e pelo
publicitário Antonio Tabet, fundador do canal de humor Porta dos Fundos que, em 2017, foi o 6º canal
mais visto no Youtube com 13,7 milhões de inscritos e cerca de 3,6 bilhões de visualizações, iniciou
suas atividades em março de 2018, conta com 66 mil inscritos e uma grade com nove programas atualizados com intervalos de um dia a uma semana, de acordo com o perfil.
Em três meses de atuação, o canal My News apresenta uma média entre 3 e 5 mil visualizações
para os posts com duração de até 10 minutos e uma média de cerca de 20 mil visualizações para o
programa de debates “Segunda Chamada”, considerado o principal produto do canal, que é atualizado
semanalmente e possui uma duração média de 60 minutos.
O histórico dos vídeos mais visualizados também demonstra o crescimento da aceitação do
projeto pelo público. O programa piloto de estreia teve 49 mil visualizações, já o recorde, até o momento, foi uma entrevista com o empresário Eike Batista, exibido há dois meses, com 369 mil visualizações.
Do ponto de vista de produção, o canal My News mantêm a estrutura básica de linguagem
e técnica dos modelos de programas televisivos tradicionais, ou seja, a “mesa redonda” para debates sobre assuntos recentes, boletins especializados em diferentes áreas, linguagem e um quadro de
profissionais que mesclam popularidade e credibilidade como Cristina Serra (ex-TV Globo), Thaís
Heredia (ex-Globo News), Marilis Pereira Jorge (colunista da Folha de S.Paulo), João Carlos Santana
e Daniela Braun (rádio CBN).
Essa estratégia demonstra a complexidade do modelo pós-industrial e o desafio em buscar
agregar valor à marca e de ganho intangível como, por exemplo, o fortalecimento da credibilidade
junto ao público para representar uma estratégia de vantagem competitiva visando a sustentabilidade

6

(Trabalho publicado original, 2011, p. 24): La realidad que hoy enfrentamos es que los medios de comunicación
tradicionales han disminuido su influencia en las audiencias. La capacidad de informar ya no les pertenece sólo
a ellos, por el contrario, hoy el ecosistema mediático es un complejo escenario formado por profesionales, usuarios y máquinas que con distintos lenguajes y formas de narrar crean e intercambian contenidos en plataformas
digitales.
Por eso, no podemos seguir tomando decisiones basados en la forma en la que funcionan los medios antiguos.
Hoy debemos ir de la mano con quienes están inmersos en los nuevos medios, utilizar las herramientas que ellos
utilizan y encontrar oportunidades para crear productos basados en sus comportamientos en las redes sociales.

145

do negócio no cenário do jornalismo pós-industrial, já que a influência no impacto de sua imagem
perpassa as mudanças sociais e a evolução do jornalismo.
Neste sentido Igarza (2013) observou que num período em que os híbridos (multicontribuições, multiserviços) parecem prevalecer em uma cadeia de valor mais fluida, com papéis
menos claros e espaços físicos e virtuais compartilhados, ninguém se atreveria a ignorar a
relevância de relações mediadas de natureza horizontal e o que eles indicam em termos de
participação do usuário e a definição do modelo de comunicação. O papel do público poderia
mudar mais as coisas do que pensamos. É a ocasião para o sistema demonstrar que pode perguntar, entender e ajustar a oferta ao que o público quer ver. É também a oportunidade para o
público deixar claro que, quando tem a possibilidade, é claramente expresso (p. 168)7.
Outro aspecto demonstrando a estratégia de hibridismo explorado pelo canal My News, além
da difusão pelo Youtube, é a manutenção de perfis em mídias sociais como o Twitter, Facebook, Instagram e Linkedin.
O núcleo de mídias sociais do canal My News cumpre estrategicamente a função observada
por Serrano (2011) ao apontar que o trabalho dos jornalistas é facilitar a experiência do usuário por
meio de ferramentas que favoreçam o seu alcance e permitam uma maior interação com o público.
Serrano (2011) afirmou que facilitar as coisas para os usuários vai de detalhes como conversar
com eles na mídia e em suas respectivas mídias sociais; personalizar a maneira como eles
usam o site; otimizar o URL [endereço do site na internet] para que eles nos achem mais facilmente nos mecanismos de busca e, claro, criar conteúdos que resolvam qualquer necessidade
(p. 25)8.
No entanto, ao analisarmos o conteúdo disponibilizado nas mídias sociais, observamos a necessidade da linguagem e da produção serem baseadas nas características do novo modelo e de suas
plataformas para conquistar a influência sobre os usuários, conforme mencionado por Serrano (2011)
e Jarvis (2015), já que a estratégia adotada descaracteriza o projeto por adotar uma lógica padrão
comum ao modelo tradicional.
A repercussão negativa dessa postura pode ser verificada em relação ao volume de usuários.
No Instagram, o canal My News, que explora em sua maioria dos posts vídeos curtos, conta com 11,2
mil usuários (o que representa 17% dos assinantes no canal do Youtube).
Já nos perfis no Facebook e Twitter que exploram os vídeos mesclando com pequenas notas e
imagens como gráficos, fotografias e reprodução de capas de jornais, contam, respectivamente, com
cerca de 7,5 mil (11,3%) e 7,9 mil (12%) seguidores.

7

(Trabalho publicado original, 2013, p. 168): En un período en el que parecen imponerse los híbridos (multisoportes, multiservicios) en una cadena de valor más fluida, con roles menos nítidos y espacios evenenciales compartidos física y virtualmente, nadie se atrevería a desconocer la relevancia de las relaciones mediatizadas de
carácter horizontal y lo que éstas indican en cuanto a la participación de los usuarios y la definición del modelo
de comunicación. El protagonismo del público podría cambiar más cosas de las que pensamos. Es la ocasión
para que el sistema demuestre que puede preguntar, entender y ajustar la oferta a lo que el público quiere ver.
Es también la oportunidad para que el público deje en evidencia que, cuando tiene la posibilidad, se expresa
claramente.

8

(Trabalho publicado original, 2011, p. 15): Facilitarle las cosas a los usuarios va desde detalles como conversar
con ellos en el medio y en sus respectivas redes sociales; personalizar la forma en que utilizan el sitio; optimizar
las url para que nos encuentren más fácil en los buscadores y claro, crear contenidos que les solucionen alguna
necesidad.
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O desempenho é ainda mais negativo ao analisar o perfil no Linkedin, que conta com apenas
86 seguidores (0,13% do volume conquistado no Youtube). A pequena participação no Linkedin pode
ser considerada como um conflito de interesses, já que as publicações seguem as mesmas estratégias
do Facebook e Twitter, mas ignora o interesse dos usuários dessa mídia social que demonstram ser
mais exigentes em razão de buscarem conteúdos relacionados com oportunidades de negócios e aperfeiçoamento profissional.
A percepção equivocada sobre as estratégias nas mídias sociais, que deveriam funcionar como
uma extensão e difusor do canal original no Youtube, apresenta uma falha comum no processo envolvendo o aproveitamento ou padronização de conteúdo sem considerar os diferentes aspectos de cada
plataforma e o perfil de seus usuários.
Neste sentido, Rentería e Hernández (2014) observam que a convergência digital também
contribuiu para mudanças nos modelos de negócio, principalmente, nas empresas que souberam se
adaptar as novas plataformas e ferramentas disponíveis.
Rentería e Hernández (2014) afirmaram que, “no entanto, o desafio enfrentado pelos empreendedores é captar a atenção do público e fornecer-lhes informações e entretenimento adequados
com as múltiplas plataformas digitais, dentro de uma economia digital na qual a hipercompetência de
conteúdo e marcas está presente (p. 145)”9.
Por outro lado, os autores definem que a convergência digital, baseada em termos técnicos,
pode ser interpretada como uma capacidade de transmitir e receber informações por meio de uma
mesma plataforma e que essa mudança permite a integração tecnológica da comunicação por meio de
uma série de dispositivos multifuncionais.
Tomando como referência essa caracetrística no contexto do modelo de negócio e considerando o objetivo de monetização, como mencionado por Anderson, Bell e Shirky (2012) e reforçado
por Rentería e Hernández (2014), é possível considerar que o canal My News atinge o seu objetivo
ao abranger suas plataformas e estratégias para conciliar com os interesses de seu patrocinador, uma
corretora de investimentos, que fechou um contrato de dois anos com uma cota no valor de R$ 10
milhões por ano.
O acordo do patrocínio envolve também outras ações indiretas como a referência da empresa
no nome de um dos programas, a colaboração na produção de boletins diários sobre o mercado financeiro, além da produção de conteúdo exclusivo e palestras destinadas aos clientes da corretora de
investimentos.
Considerações Finais

O cenário envolvendo o modelo do jornalismo pós-industrial representa um mercado atraente
e amplo, mas que exige uma nova mentalidade e a sincronia das particularidades de cada inovação

9

(Trabalho publicado original, 2014, p. 145): Sin embargo, el desafío al que se enfrentan los empresarios es
captar la atención de las audiencias y brindarles información y entretenimiento adecuados con las múltiples
plataformas digitales, dentro de una economía digital en la que está presente la hipercompetencia de contenidos
y marcas.
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tecnológica com as informações sobre o comportamento dos usuários.
Assim, consideramos as experiências de hibridismo no processo de produção televisiva, como
o caso do canal My News, como uma fase transitória até a consolidação dos novos formatos por parte
dos produtores de conteúdo.
Apesar disso, fica evidente que os responsáveis pelos projetos demonstram atuar de forma
intuitiva ao desprezar as potencialidades e as novas ferramentas disponíveis em nome da segurança
promovida pela estrutura adaptada de formatos conhecidos e amplamente utilizados pelos modelos
tradicionais.
Essa análise ganha força por meio de Manovich (2005) ao indicar o potencial dos conjuntos de
elementos dos novos meios como base de dados que possuem uma grande relevância na formulação
de estratégias para conhecer a necessidade e preferências dos usuários de forma ágil e eficiente.
Manovich (2005) ressaltou que, no entanto, do ponto de vista da experiência do usuário, em
grande parte, esses são bancos de dados em um sentido mais básico. Eles aparecem como
coleções de elementos nos quais o usuário pode executar várias operações, seja na aparência,
navegação ou pesquisa. A experiência do usuário deste tipo de coleções informatizadas é,
portanto, bem diferente de ler uma história, assistir a um filme ou navegar por um site de arquitetura. Da mesma forma, uma história literária ou cinematográfica, um plano arquitetônico
e um banco de dados apresentam a cada um um modelo diferente do que o mundo é. É esse
sentido do banco de dados como uma forma cultural por direito próprio que quero abordar
aqui. (p. 284)10
A nova realidade envolvendo os veículos nativos digitais e as plataformas produtoras de conteúdo exigem uma visão ampla sobre o modelo de negócio, já que em virtude do aumento da competitividade será essencial acompanhar as migrações de audiência e novos hábitos gerados pelo cenário
construído a partir das novas tecnologias. Dessa forma, como analisado no contexto envolvendo o
estudo de caso do canal My News, a estratégia de exploração dos novos formatos de produção televisiva demonstra ser a grande tendência nos canais de streaming ou de vídeo on demand, mas a sua
eficiência também está atrelada a estrutura de retroalimentação por meio de outras plataformas como
as mídias sociais que possuem características distintas.
Afinal, a manutenção e longevidade de canais no ciberespaço está diretamente ligada a capacidade de atualização e reinvenção dos modelos de negócio visando atender as expectativas dos
usuários por meio da oferta de serviços, produtos e conteúdos relevantes.
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O Potencial da Utilização da Tecnologia
Mobile na Participação Popular na Gestão
Urbana
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Entre tantas definições, as cidades podem ser consideradas como assentamentos humanos diversi-

ficados que constituem um organismo dinâmico e extremamente complexo de múltiplos contrastes,
capaz de exercer uma centralidade econômica e politica na região onde ocorrem. Sua definição vai
muito além de um território ou número de habitantes delimitado geopoliticamente ou legalmente,
sendo, portanto um local onde se apresentam inúmeros conflitos das mais variadas e complexas ordens. Nesse sentido, podemos entender que a gestão ou administração urbana, ou ainda governança
urbana, é a competência politica e legal que deve desempenhar o papel de captar, analisar, e propor
soluções relevantes para contribuir na diminuição desses contrastes e na resolução destes conflitos,
promovendo igualdade e melhoria da qualidade de vida dos habitantes das cidades. Desta forma, podemos compreender por planejamento urbano o processo ininterrupto de análise e tomada de decisões
por parte da gestão urbana, que tem como principal objetivo a antecipação e prevenção dos fenômenos da cidade a fim de minimizar os conflitos urbanos. (Frey, 2007; Rolnik, 2012; Souza, 2003)
Assim sendo, o exercício da plena cidadania assinalado na Constituição “Cidadã” Federal de
1988, garante que todos os homens “são iguais” perante a lei, sem discriminação de raça, religião,
gênero ou cor, garantindo direitos básicos e dignidade a todos, da mesma maneira. O texto constitucional fomenta que “[...] é direito de todos poder expressar-se livremente, militar em partidos
políticos e sindicatos, fomentar movimentos sociais, lutar por seus valores” (Manzini-Covre, 1995,
p. 9). Igualmente, é possível entender que, além de direitos, o exercício da cidadania também delega
deveres aos cidadãos quando exige deles a participação efetiva. Por este viés, ele se transfigura no
maior responsável pela coletividade enquanto principal defensor dos direitos e interesses sociais (que
perpassam o individual), devendo participar do governo de forma direta ou indireta, através do voto,
da pressão popular, dos movimentos sociais e de todas as instâncias do governo municipal, estadual
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e federal, em prol dos interesses e direitos coletivos.
Só existe cidadania se houver a prática da reivindicação, da apropriação de espaços, da pugna
para fazer valer os direitos do cidadão. Neste sentido, a prática da cidadania pode ser a estratégia, por excelência, para a construção de uma sociedade melhor. Mas o primeiro pressuposto
dessa prática é que esteja assegurado o direito de reivindicar os direitos, e que o conhecimento
deste se estenda cada vez mais a toda à população. (Manzini-Covre, 1995, p. 10)
Nesse sentido, assinalamos que o governo não cumpre o seu papel pela precariedade da transparência pública e nas formas de participação que mantém com seus cidadãos.
Sabendo que os meios de comunicação em massa tradicionais, tais como televisão, rádio e
mídia impressa, sempre foram utilizados para levar a informação à população atendem apenas a uma
demanda unidirecional, onde os receptores das mensagens são passivos, enxergamos nas TICs, em
especial na plataforma “mobile”, um meio potencialmente positivo de disseminação de informações e
participação popular que trás como principal benefício à possibilidade de interação entre a população
e o governo. (Castells, 2015)
Dessa forma, é possível traçar um paralelo entre a potencialidade das TICs no auxilio da participação popular e da gestão urbana e o conceito de Nova Ecologia dos Meios, defendida por autores
como Neil Postman, McLuhan, Scolari, Renó, entre outros, especialmente em suas publicações de
meados da segunda década do séc. XXI. Afiançam os autores que pela superação do pólo emissor
da mensagem como único produtor de conteúdo, considerando especialmente as potencialidades da
comunicação e da interação pelo meio digital, os receptores agora também têm a possibilidade de
contribuir e produzir conteúdos, além de fatores como a disponibilidade ampliada da informação,
utilização crescente da internet, do uso de aparelhos móveis e da instantaneidade da troca de informações, essas produções sejam textos, produtos audiovisuais, entre outros, estão em todos os lugares, ao
mesmo tempo, o que reforça a ideia de Aldeia Global de McLuhan, na década de 1960.
Sendo assim, este artigo tem o intuito de trazer, através do método de revisão bibliográfica,
respaldo para justificar a utilização da tecnologia mobile, enquanto mídia locativa, como meio promissor para potencializar a participação popular na tomada de decisão, e como esses apontamentos
sobre as questões urbanas podem se caracterizar como um robusto apoio aos setores responsáveis
pela administração das cidades.
Cidade, Gestão Urbana, Participação Popular, e os Meios de Comunicação em Massa

Conforme Souza (2003), definir o que é uma cidade é uma tarefa árdua, pois para isso, se
torna necessário achar palavras capazes de abranger as urbes de forma atemporal, desde as primeiras
cidades que se tem registro, até as atuais metrópoles e megalópoles, independentemente da cultura e
regime politico em que estão inseridas e representam. Desta forma, após um passeio pela retrospectiva histórica das cidades e as análises sociológicas que as competem, captamos de forma sintética
alguns conceitos interessantes para ilustrar as cidades na esfera de interesse deste trabalho.
Para Rolnik (2012), o centro urbano é capaz de exercer uma centralidade econômica e politica
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na região onde ocorre, agindo como um imã, que tende a atrair cada vez mais pessoas para seus domínios. Do ponto de vista legal, sua definição varia de acordo com as legislações de cada território,
podendo referir-se a um determinado número de habitantes, ou mesmo a um decreto geopolítico,
podendo inclusive atender a uma escala classificatória de acordo com suas proporções e nível de influencia regional, nacional e internacional, portanto “[...] a cidade é um centro de gestão do território
não apenas enquanto sede de empresas (privadas e estatais), mas também enquanto sede do poder
religioso e politico.” (Souza, 2003, p. 28)
As cidades podem ser consideradas, como conglomerados humanos cuja uma das principais
características seja a intensa heterogeneidade de seus habitantes. Conforme Carvalho (2011), com a
intensificação da Revolução Industrial, o cenário de intensa industrialização que pode ser visto entre
os séculos XIX e XX, as cidades, seguindo um modelo capitalista de evolução, passaram a crescer desordenadamente em ritmo acelerado, favorecendo o aumento da desigualdade social. Naquela época
era vigente uma governabilidade pouco democrática, normalmente não alinhada aos interesses coletivos locais do proletariado, e apenas no final do século XX e meados do século XXI que se começa a
debater a necessidade de levar em consideração os interesses coletivos nas politicas públicas para um
melhor planejamento urbano. Tal fato leva à cidade a se apresentar como um organismo dinâmico e
extremamente complexo de múltiplos contrastes e em constante modificação, portanto um local onde
se apresentam inúmeros conflitos das mais variadas e complexas ordens em ininterrupta mutação.
(Rolnik, 2012; Souza, 2003)
A partir desta constatação, podemos entender que a gestão, também compreendida como administração urbana, ou ainda governança urbana, é a competência politica e legal que deve desempenhar o papel de captar, analisar, e propor soluções relevantes, para contribuir burocraticamente
na diminuição dos contrastes e na resolução dos conflitos inerentes à diversidade dos habitantes e
complexidade das cidades, promovendo a igualdade e qualidade de vida. Para isto, entretanto, faz-se
necessário lembrar que tais objetivos só serão alcançados se o ato de governar for compartilhado entre todos os atores sociais envolvidos na existência da cidade, ou seja, tanto sua administração legal,
quanto a sociedade inteira que a compõe, que deve ter seus interesses e necessidades respaldados e
refletidos na cidade pelas decisões formais, visto que “[...] governar torna-se um processo interativo
porque nenhum ator detém sozinho o conhecimento e a capacidade de recursos para resolver problemas unilateralmente”, conforme elucida Stoker (2000, p. 93).
Desta forma, podemos compreender que o planejamento urbano é um processo ininterrupto de
constante análise e tomada de decisões por parte da gestão urbana e da sociedade civil, que tem como
principal objetivo a antecipação e prevenção dos fenômenos da cidade a fim de minimizar os conflitos
urbanos e a desigualdade social.
Conforme já apresentado, seguimos na tendência de contínuo e acelerado processo de urbanização desde o início da Revolução Industrial. Cada vez mais as cidades são caracterizadas como centros da habitação humana, para onde convergem as manifestações culturais e tecnológicas, os bens e
serviços, e oportunidades em geral. A população brasileira vivendo em cidades alcança 84,1% conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010), podendo passar para mais de 90%
em 2030 (Radio Onu – Notícias e Mídia, 2016). Frente a este dado, torna-se cada vez mais crescente
e urgente a necessidade de um aprimoramento da gestão urbana no quesito participativo, maior trans153

parência entre a gestão urbana e os cidadãos a respeito da tomada de decisões, dos gastos públicos, e
acesso mais facilitado à informações indispensáveis para possibilitar a compreensão e cobrança por
parte da sociedade civil, uma vez que tais medidas são capazes de possibilitar projetos mais pontuais
e resultados mais satisfatórios e eficientes a curto, médio e longo prazo, acarretando em economia de
tempo e recursos públicos. Respeitando a escala humana da sociedade civil, sem favorecer a grandes
empresas e instituições, evitamos o desperdício na aplicação de verbas públicas, além de garantir um
feedback da atuação da gestão urbana, causaríamos a apropriação popular e consequente valorização
da cidade de fato como um patrimônio de todos. (Frey, 2007; Manzini-Covre, 1995; Rolnik, 2012).
Partindo do principio que o sistema democrático vigente se apresenta ineficiente no quesito
participativo, seja por falta de vontade política, ou por pouca oportunidade de informação e participação da sociedade civil, e sendo os meios de comunicação em massa unidirecionais na forma como
transmitem as mensagens, e defasados para os padrões atuais de utilização, compreende-se que a
tecnologia pode e deve ser cada vez mais uma aliada para possibilitar a legitimação de causas sociais.
(Manzini-Covre, 1995; Castells, 2015).
Tais princípios são defendidos a partir do conceito de Direito à Cidade de Lefebvre (2001),
que se refere tanto à cidade existente, pregando a utilização equitativa do espaço urbano por seus
cidadãos, como a participação intrínseca dos seus habitantes no planejamento urbano e futuro das
cidades, para adequá-las de forma justa às suas necessidades. Após o V Fórum Social Mundial, em
Porto Alegre (2005) o conceito de Direito à Cidade se difundiu mundialmente. O resultando deste
fórum foi a Carta Mundial pelo Direito à Cidade (2006), que traz em seu Artigo I:
1. Todas as pessoas devem ter o direito a uma cidade sem discriminação de gênero, idade,
raça, condições de saúde, renda, nacionalidade, etnia, condição migratória, orientação política, religiosa ou sexual, assim como preservar a memória e a identidade cultural em conformidade com os princípios e normas estabelecidos nessa Carta.
2. [...] É um direito coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e
desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, baseado em seus usos e
costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre autodeterminação e
a um padrão de vida adequado. [...]
Desde então, este conceito tem sido cada vez mais absorvido pelo sistema de governo democrático, se tornando mais presente no meio acadêmico, politico e social, podendo ser observado em
diversos instrumentos sociais legais, a exemplo do Artigo 182 da Constituição Federal (1988), que
tratam da Politica Urbana do Brasil, garante “[...] o bem estar e o desenvolvimento social aos seus
habitantes”, bem como o desfrute de uma vida urbana que respeite os direitos humanos e condições
plenas de dignidade. Podemos citar também o Estatuto da Cidade, que conforme elucidam Rezende,
Frey & Betini (2003) e Rolnik (2012), é uma lei elaborada em 1990 e aprovado pela Câmara Federal
em dezembro de 1999, que “[...] estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem
como do equilíbrio ambiental.” [Lei Nº 10.257 de 10 de julho de 2001].
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O Potencial dos Smartphones para a Participação Popular na Gestão Pública

Consciente de que o modelo democrático tem sido tem sido colocado em cheque no que se
refere à sua capacidade de se tornar efetivamente participativo, observamos espaços de exposição de
informações, transparência política, e debate, restritos e ineficazes. Em concordância com Gomes e
Maia (2008), não exageramos ao afirmar que ainda utiliza-se quase exclusivamente meios de comunicação em massa “defasados” no quesito participativo, por serem unilaterais na forma que transmitem
as mensagens, impossibilitando assim a interação entre o emissor e o receptor da mensagem. Portanto, faz-se necessária a criação de novos artifícios de inclusão participativa abrangentes, capazes de
garantir o conhecimento e participação popular no processo de tomada de decisões, conforme discorrem Pereira, Rocha (2005, p. 1).
Deve-se saber retirar todas as potencialidades da tecnologia da informação e adequar ferramentas aos modelos e graus de participação desejados. Isto significa saber reconhecer as necessidades de informação dos vários públicos envolvidos, mas também as formas pelas quais
ele está capacitado a absorvê-las.
Dessa forma, em concordância com Castells (2015), podemos concluir que a evolução dos
meios de comunicação em massa através de novas tecnologias tem gerado incompatibilidades e consequências nas atuais formas de governo, que ainda procuram se emancipar da crescente necessidade
e pressão por participação popular, além de resistirem aos novos meios de comunicação livre com o
intuito de manipularem e manterem o poder que exercem sobre a sociedade civil:
A comunicação sempre foi essencial aos movimentos sociais, seja na forma de panfletos ou
manifestos, seja pela televisão ou pelo rádio, e a internet é particularmente adequada à autonomia comunicativa da qual os movimentos sociais dependem: os governos e corporações não
conseguem, na maior parte das vezes, controlar com facilidade essas comunicações, e quando
o fazem, geralmente já é muito tarde para interromper o movimento. (Castells, 2015, p. 48).
Diferentemente dos grandes e tradicionais meios de comunicação em massa, televisão, rádio
e impressos, os aparelhos conectados à rede possibilitaram a propagação de mensagens de forma
bidirecional, onde os usuários, além de receptores da informação, tem a possibilidade de interagir,
produzir e compartilhar conteúdos através das mídias sociais em diversos formatos, o que torna o
alcance ainda maior.
[...] quando o uso da internet se tornou habitual, a imagem que o público tinha do computador
já não era só de um instrumento, como também de uma máquina midiática universal, que podia ser usado não somente para criar, como também para armazenar, distribuir e acessar todos
os meios. (Manovich, 2005, p. 119).
Nesse sentido, o conceito de Nova Ecologia dos Meios surge justamente quando o polo emissor da mensagem deixa de se limitar como o único produtor de conteúdo, sendo esse papel ocupado
também pelo antigo receptor passivo, que agora, com a comunicação digital, também é capaz de gerar
conteúdos, deixando assim de existir um agente intermediário na produção da mensagem. O usuário
da mídia deixa de ser apenas o receptor passivo e se torna um protagonista ativo do meio midiático,
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tanto produzindo como consumindo conteúdo.
É possível reafirmar o conceito de Aldeia Global de McLuhan, que ganha força com a evolução da comunicação digital, das mídias locativas, e sua instantaneidade característica, a facilitação
crescente do acesso à internet, bem como o surgimento de novos meios enquanto aparelhos de comunicação em massa conectados à rede, os “smartphones”, capazes de promover uma comunicação em
massa facilitada, bem como a geração e compartilhamento de conteúdo multimídia. Nesse sentido,
os aparelhos “smartphones” ainda permitem a “transmidiação” do conteúdo a partir do momento que
possibilitamaos usuários contribuírem com parte da produção midiática, com imagens, fotos, vídeos,
áudios e texto, através da utilização de recursos mecânicos disponíveis para a produção audiovisual
de tais aparelhos. (Ruiz, 2014)

Portabilidade, Mobilidade, Conectividade e Georeferenciamento

Se considerarmos o aparelho “smartphone” como um computador de mão, portátil e sem fios,
que tem autonomia suficiente para ser levado junto ao usuário, e que, dentro de suas limitações, possui tantas ou mais funcionalidades que um computador normal, percebemos que a mobilidade deste
aparelho foi capaz de causar diversas mudanças nos hábitos cotidianos das pessoas. Diversas tarefas
que antes tinham lugar e hora para acontecer, sejam no âmbito do trabalho, do estudo, do laser, da
comunicação, ou da expressão humana em geral, agora perdem esta característica com a flexibilidade
da mobilidade e da portabilidade das mídias moveis:
Ao contribuir para a disseminação de novas possibilidades de interação, tanto entre os sujeitos
quanto entre eles e os conteúdos, tais mídias acabam por engendrar uma sociedade sempre
conectada e disponível para ingressar em processos interativos, atuando como próteses de
interação, extensões do corpo humano. (Mantovani & Moura, 2017, p. 3)
O compartilhamento do conteúdo passa a ser praticamente instantâneo a partir da utilização da
tecnologia móvel 3g e 4g, que permitem um acesso vasto à rede internet por sua cobertura abrangente,
sendo as duas modalidades de conexão acessíveis para 98,4% da população brasileira, segundo Telebrasil.org (2017). Além de trazer a possibilidade de acesso à outros conteúdos disponíveis em rede
relacionados à qualquer narrativa em questão, possibilitam a fácil propagação e compartilhamento de
dados, e acabam por tornar a conectividade e a disponibilidade constante do usuário uma forte característica da utilização destes aparelhos. (Mantovani & Moura, 2017)
Levando a mobilidade e o georeferenciamento em consideração, Santaella (2017) classifica
os “smartphones” como parte das mídias locativas por se caracterizarem como uma tecnologia independente de fios, capaz de ser usado para fins de vigilância, rastreamento e posicionamento, que
permitem atrelar informações virtuais à determinados pontos geográficos através do Sistema de Posicionamento Global (GPS – Global Positioning System).
A união dessas características inerentes aos “smartphones” recaem sobre um dos principais
pontos que sustenta o conceito de espaço aumentado de Manovich (2006), onde passa a existir uma
virtualização de informações extraídas do espaço físico, que por si só acabam possibilitando ações
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de rastreamento e monitoramento, ao mesmo tempo em que alteram a percepção do espaço real pela
camada de informações virtuais que são inseridas nele. Apesar disso, a possibilidade de ações conjuntas em comunidade que tais características agregam, constituem um poderoso instrumento social,
conforme reforça Santaella (2008):
De fato, no seu coletivismo construtivo, as mídias locativas denunciam tanto o poder quanto
os limites das novas formas de vigilância, descontruindo as operações tecnológicas de controle político quando introduzem momentos de distorção ou incerteza nesses limites, ou quando
constroem plataformas abertas que oferecem a chance de reverter, multiplicar ou refratar o
olhar. Surge daí o potencial para mudar o modo como percebemos e interagimos com o espaço, o tempo e o outro, na medida em que atividades descentralizadas desafiam as estruturas
hierárquicas da sociedade. (Santaella, 2008, p. 5).
Dessa forma, a utilização de mídias locativas associadas às produções audiovisuais que são
possibilitadas pelos atuais aparelhos de telefonia móvel, “smartphones”, se traduz em uma imprescindível capacidade de documentação e “hiper-exposição” dos fatos da realidade que nos circunda,
à medida que seu alcance pode ser multiplicado conforme a vontade dos usuários em rede, o que
também corresponde aos anseios por mais participação popular na gestão pública de modelos democráticos de governo.
Interface, Flexibilidade e Acessibilidade

Para Manovich (2005) a interface cultural se traduz a busca dos meios em familiarizar o usuário através da utilização de elementos de sua cultura, sendo possível identificar uma convergência
cada vez maior nas interfaces através da “globalização” que a internet proporcionou. Na era dos dispositivos móveis a interface, além de ser pensada para maior familiaridade do usuário com a aplicação em termos culturais, também reflete uma constante preocupação com a usabilidade e praticidade
do aplicativo para o público em questão, o que influencia diretamente em sua aceitação, na era da
instantaneidade das ações nos meios digitais conectados à rede.
Outros fatores que tornam o “smartphone” atrativo perante outras plataformas midiáticas é
que do ponto de vista do custo de aplicação, o “smartphone” é um aparelho mais barato, tanto pelo
seu preço de produção, sendo considerada uma “lowengine”, quanto por seu acesso facilitado à internet, se configurando como um meio de publicação barato se comparado com os meios impressos e
produções audiovisuais para televisão e rádio que requerem o gasto de muitos mais recursos. (Ruiz,
2014) Por essa maior acessibilidade, seja em quesito de facilidade de manejo e utilização, ou pela
capacidade abrangente de acesso a rede, o que possibilita, entre tantas possibilidades, o smartphone
possibilita um contato diário e frequente entre as situações políticas e os cidadãos.
Dentre as tecnologias de informação e comunicação atuais, as mídias locativas, e em especial
a tecnologia “mobile”, ou plataforma móvel dos telefones móveis “smartphones”, chamam a atenção tendo em vista sua crescente utilização nas ultimas décadas, sendo considerados os dispositivos
móveis mais utilizados fora de casa, conforme o relatório La Guerra de las Pantallas (The Nielsen
Company, 2015).
157

Conforme dados da pesquisa AdReaction (Millward Brown, 2014), a televisão já é vista como
segunda tela, sendo o primeiro lugar ocupado pelos dispositivos móveis “smartphones”. No Brasil,
as pessoas despendem mais tempo em “smatphones”, sendo o segundo dispositivo mais utilizado o
“laptop”, em terceiro a televisão, seguida dos “tablets”.
Além disso, a utilização do sistema operacional Windows, Invicto desde os anos 1980, foi ultrapassado pela primeira vez na história pelo sistema operacional Android utilizado em aparelhos mobile, se tornando o sistema mais utilizado do mundo, conforme o relatório da StatCounter (G1, 2017).
Diante de todos esses indícios, fica clara a necessidade de apropriação do meio tecnológico e
sua potencialidade, em especial a tecnologia mobile dos “smartphones”, na construção e disseminação de novos espaços de informação e participação democráticos, além dos convencionais meios de
comunicação em massa, a fim de estimular a atuação popular no processo participativo de gestão e
planejamento urbano, e, portanto, o exercício pleno da cidadania.
Considerações Finais

Conforme os dados levantados nesta pesquisa, podemos considerar que seguindo a tendência
de constante evolução tecnológica, e a imersão sociocultural crescente das pessoas aos novos meios
de comunicação em massa, todas as instancias da sociedade deverão passar futuramente por reestruturações a fim de melhor se adaptarem aos novos formatos de comunicação e atenderem às novas
demandas, incluindo as práticas governamentais e políticas. Todos os indicativos levam a crer que se
a governança urbana aliar forças à tecnologia de forma a promover maior participação popular e um
exercício mais pleno e transparente da democracia participativa, conseguirão tornar o exercício da
governança e planejamento urbano mais prático, pontual e, portanto, mais eficiente.
Dentro desta perspectiva, é preciso considerar, entretanto, a necessidade de um bom planejamento do meio a tornar esta expectativa em realidade, principalmente quando vivenciamos um tempo
onde os meios se renovam constantemente, tornando-se facilmente obsoletos e impopulares, com o
intuito de tornar a sua utilização a mais confortável e intuitiva, sem, contudo perder sua função educativa e informativa imparcial, motor de capacitação politica para a população sem distinções. Para isso,
no entanto, é preciso haver planejamento para capacitar a circulação e acesso a um grande volume de
informações de forma acessível e inteligível aos cidadãos, prezando também por politicas de inclusão
digital como elemento de extrema importância para a participação equitativa da população no acesso
às informações.
Assim como o próprio ato de planejamento e gestão urbana, a participação popular no governo
através do meio eletrônico não deve ser considerado como um produto acabado, mas em constante
evolução e mudança, sem nunca deixar de contar com a participação popular e a vontade politica para
manter essa interação, com o intuito de se obterem as melhores respostas para um desenvolvimento
urbano sustentável.
A urbanização da cidade e o exercício da cidadania como motivação de agrupamento e mobilização de pessoas para a produção e compartilhamento de conteúdo. O produto desta produção intrapessoal sendo capaz de ser absorvido e utilizado pela gestão urbana como fonte de dados em meios
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de comunicação bidirecionais, possibilitando uma relação de troca de informações entre a população
e a administração da cidade, fortalecendo assim os laços democráticos e a participação popular.
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Processos de Telerrecriação na Ficção
Seriada Brasileira
Adriana Pierre Coca1

A Semiótica da Cultura (SC) é o pilar teórico central da pesquisa, assim sendo, nesta seção serão

abordados os conceitos mais importantes da SC que contribuem para refletir sobre a noção de telerrecriação e os processos de significação conectados às produções televisuais, sobretudo às narrativas de
ficção. Primeiro abordaremos os conceitos de texto e de cultura e, em seguida, desdobraremos outras
noções relevantes para o estudo, como fronteira, tradução e explosão. Para em seguida, trazermos
as reflexões e tessituras teóricas sobre a transcriação de Campos (2013) e sentido obtuso de Barthes
(2009), que também importam sobremaneira para a argumentação. Não faremos uma análise específica de nenhum objeto empírico, apenas exemplos serão convocados ao longo do texto para ilustrar e
direcionar o leitor.
Iniciamos pelo conceito de texto, que permite que entendamos os produtos televisuais como
um conjunto de signos que se constituem a partir de uma determinada organização e formatação.
Todo texto é composto por uma ou mais linguagens, entendidas como sistemas de signos de uma
mesma ordem que estão atrelados a uma cultura – no caso deste trabalho, são os textos que compõem
a linguagem televisual, especialmente a teleficção, estando mais estreitamente conectados à cultura
midiática brasileira. Nesta via, a noção de texto é ampla, pois conjuga em certa medida um espaço no
qual outros textos interagem, se transmutam e, por isso, se constituem como textos culturais passíveis
de gerar novos sentidos. Por essa natureza transformadora do texto e por sua essência como um mecanismo que agrega distintas informações e experiências da cultura é que essa noção importa à nossa
investigação, pois estamos observando textos da cultura, no caso as narrativas ficcionais televisuais,
que propõem novos sentidos e novos modos de se relacionar com a teledramaturgia, atualizando,
assim, esse sistema da cultura.
Os textos podem assumir funções da linguagem distintas, que se sobrepõem. A função mnemônica dos textos culturais pode ser aclarada com a metáfora das sementes de vegetais, “as quais,
como mecanismos que geram informação, podem ser transportadas a uma esfera ecológica alheia,
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conservando seu potencial de germinação; isto é, reconstruindo a memória da árvore que a criou.2”
(Lotman, 2003, p. 4). A função informativa indica que os textos da cultura comunicam algo, criam
significação, são dotados de sentidos (Lotman, 2003, 2005a). Essa função exige que o contexto seja
considerado, pois, se recebermos um texto fora do seu entorno – seja verbal, arquitetônico ou mesmo
escultórico –, é possível que seja necessária uma reconstrução dos códigos. A função criativa permite
a entrada de elementos irregulares a um sistema e, desse modo, podem ser instaurados novos sentidos
aos textos culturais, enlace que possibilita as transformações da cultura e as criações. Isso quer dizer
que é a partir da função criativa da linguagem que as irregularidades, imprevisibilidades e descontinuidades dos textos se apresentam, e essa é uma qualidade imprescindível às obras televisuais que
apresentam as facetas da telerrecriação. Pois só por esse viés, segundo a SC, é que um texto da cultura
pode se reconfigurar e, portanto, se modificar. A recriação se concretiza a partir da relação criativa
entre textos. Lotman enfatiza que são nas semioses, ou seja, nas relações que o inesperado surge. O
autor explica que as “diferentes regularidades do texto criam, ao entrecruzarem-se, o inesperado necessário” (1978a, p. 92). Essa disposição do texto evidencia que cada autor pode tramar as regularidades a seu modo, tornando um texto imprevisível e quebrando a expectativa do público. Para Lotman
(1978a), o instante da destruição da expectativa de determinado texto é aquele que detém maior carga
informativa, pois, para ele, quanto mais criativo e improvável, mais dotado de informação é um texto.
Como acreditamos que seja a maioria dos textos televisuais produzido pelo autor e diretor de TV,
Luiz Fernando Carvalho3, conhecido no Brasil pela criação de obras experimentais para a TV aberta,
como a telenovela Meu pedacinho de chão (TV Globo/2014), que trouxe uma proposta cenográfica
que explorou com desenvoltura a animação digital em interação como atores “reais” e o programa
especial Uma mulher vestida de sol4 (TV Globo/1994), adaptação literária toda rodada em estúdio,
na qual a iluminação fez as vezes do dia e da noite, sem a inserção de cenas gravadas externamente.
A partir disso podemos passar à definição de cultura. Lotman (1996) pensa a cultura como um
texto complexo, um dispositivo pensante que detém inteligência e memória coletiva. Segundo o autor, fazemos parte dessa rede de significação que contempla textos dentro de textos, sendo a cultura a
combinação de vários sistemas de signos, cada um com uma codificação própria estabelecida na relação entre os sistemas. Nessa conjuntura, a impermanência é uma circunstância fundante do processo
dinâmico da cultura. Tal dinamicidade da cultura assegura um contínuo processo de transmutação, de
mudanças suscitadas pelo tensionamento entre os sistemas. A tensão cria resistência entre os diferentes sistemas e causa uma indeterminação que pode ser valiosa para a formação de novos sentidos, ou
seja, a geração de novas informações.
As relações entre os sistemas culturais transcorrem em um espaço semiótico que Lotman
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Texto original: “las cuales, como mecanismos que generan información, pueden ser trasladadas a una esfera
ecológica ajena, conservando su potencial de germinación; es decir, reconstruyendo la memoria del árbol que
las produjo.”.
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(1996) denominou semiosfera. Dimensão abstrata onde se dão os encontros entre as diferentes culturas (sistemas culturais), a semiosfera acolhe tudo o que é próprio da significação, constituindo-se
como o ambiente propício para a semiose. Como dimensão de realização da semiótica, a semiosfera
está em constante movimento, porque, assim como abarca as tensões internas entre os textos, vive
“aberta” à informação externa. A semiosfera, segundo Lotman (1998), se compõe de um centro, um
núcleo mais duro composto de elementos invariantes e no qual os códigos, as regras dos sistemas e as
regularidades são mais rígidos. É onde se concentram, por exemplo, os textos televisuais hegemônicos, como grande parte das nossas telenovelas diárias, por exemplo. Por outro lado, as fronteiras das
semiosferas se compõem de elementos mais variantes, que permitem as remodelações dos sistemas
da cultura, sendo espaços ocupados pelos textos que estão mais abertos a mudanças e que dão acesso
a novas informações, permitindo a reconfiguração dos sistemas, como algumas séries de ficção, a
exemplo dos trabalhos do diretor José Luiz Villamarím, em parceria com o roteirista George Moura,
que diferentemente de Luiz Fernando Carvalho, não prima por uma fuga ao “efeito de real” (Barthes,
2012), e sim, privilegia o que chama de dramaturgia documental e desse modo, também propõe rupturas de sentidos e traz um frescor de renovação à teledramaturgia brasileira. São deles, a microssérie
O canto da sereia (TV Globo/2013) e a série Amores Roubados (TV Globo/2014). A produção desse
estilo com sintoma de documentário sinaliza um caminho à renovação dos códigos, em alguns aspectos: presente na condução e exploração de planos de cena únicos, no fato de gravar grande parte das
cenas em locações e não em estúdio e, ainda, na mudança do foco para outras regiões do país, que
não o eixo Rio-São Paulo.
Esses exemplos indicam como pode se concretizar a mobilidade entre os sistemas que se
relacionam no espaço da semiosfera, é um processo de tradução, o que faz parte do mundo externo
a um sistema cultural pode penetrar no mundo interno de outro sistema e vice-versa. É importante
observar que a periferia da semiosfera tem papel importante nesse cenário, uma vez que se constitui
num espaço adequado para as trocas semióticas, já que é na fronteira que se concentram os pontos
que pertencem simultaneamente aos espaços interno e externo dos sistemas culturais. No entanto, a
informação que está fora do espaço da semiosfera só pode se integrar ao que está dentro se for traduzida, logo, a fronteira funciona como um mecanismo de semiotização que transforma informações
externas (não-texto) em texto (I. Machado, 2003). Essa é a importância cabal da tradução dos textos
da cultura entre os sistemas – que são unidos e separados pelas fronteiras, uma espécie de membrana
que os envolve e que permite a “entrada”, a tradução do que é externo para o interior. Assim ocorrem
as incorporações, expansões e mudanças na cultura.
Para Lotman (1999), são os órgãos do sentido que se conscientizam/percebem algo como
contínuo, que promovem a percepção já esperada; o contrário nos desestabiliza, porque a percepção
sentida é inesperada. É essa última percepção que nos parece provocar textos teledramatúrgicos que
propõe novos sentidos como os exemplos relacionados.
Embora admitimos que na TV aberta brasileira um texto ficcional apresentar em sua estruturalidade algo irregular, propondo novas interfaces, não é uma tarefa simples, uma vez que há os limites impostos pelos sistemas comerciais, institucionais e econômicos, que se entrelaçam nesse texto.
Somos cientes, portanto, de que existe um arcabouço complexo no qual esse sistema está inserido, e
que por sua vez delimita fortemente suas regularidades, como a submissão dos programas à grade de
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programação da emissora com horários preestabelecidos, a forma seriada (que impõe a necessidade
de ganchos narrativos devido às interrupções comerciais), o período de exibição estipulado, entre
outros aspectos. Essas são as marcas das estruturalidades de um texto na televisão e estão presentes
mesmo em uma produção que apresenta imprevisibilidades.
Ainda assim, acreditamos que é possível romper essas barreiras e se atualizar, inclusive, via
explosões semióticas. É no âmbito da fronteira da semiosfera que se realiza com mais propriedade
o que Lotman (1999) chama de explosão semiótica, que designa o instante máximo de uma ruptura
de sentidos. A explosão semiótica ocorre quando as rupturas de sentidos provocam tensionamentos
intensos, que conduzem a novos sentidos. Para o autor, a ruptura de sentidos drástica é o momento da
explosão, aquele instante marcado por um feixe de imprevisibilidade e intimamente ligado à função
criativa da linguagem. A antítese da explosão é o processo gradual, que é quando as mudanças são
inseridas lentamente em um sistema cultural, ao contrário do processo explosivo, que é acelerado
e se incorpora na consciência da cultura, transformando-a. A cultura oscila como um pêndulo entre
um estado de explosão cultural – que se identifica com as contraposições do sistema – e o estado de
organização – que se realiza em processos graduais, progressivos.
É importante ter em mente que mesmo a explosão, que é a ruptura de sentidos agressiva, tem
um ponto de esgotamento, ou seja, a ruptura com os códigos cessa e o processo de intradutibilidade
tem duração limitada. Isso acontece quando a regularidade elimina o acaso e o momento da imprevisibilidade é cancelado do processo histórico, voltando à redundância. “O momento de esgotamento
da explosão é um ponto de inflexão do processo5” (Lotman, 1999, p. 29), isto é, a explosão se dá pela
casualidade, pelo acaso. Quando perde essa condição, o novo texto/informação/sentido é assimilado
pelo sistema, ou então descartado, renegado ao esquecimento. Quando o elemento imprevisível passa
à previsibilidade, ou seja, vira uma regularidade daquele sistema, é porque houve, portanto, a reterritorialização do sentido. Lotman esclarece que o “receptor tenta perceber o texto segundo cânones
já conhecidos, mas pelo método de tentativas e de erros, convence-se da necessidade de elaborar um
novo código que ainda não conhece” (1978a, p. 61).
Quando o autor reflete sobre a linguagem audiovisual, ele ressalta que toda imagem reproduzida numa tela é um signo, então tem significado, é portadora de informação. Contudo, pode ser um
signo ambíguo, revestido “de significações suplementares, por vezes completamente inesperadas”
(Lotman, 1978b, p. 60). Há tendências opostas nessas relações: uma que se baseia na experiência já
introjetada no espírito, que nos conforta porque repete elementos conhecidos e se apresenta dentro
das nossas expectativas; e a tendência que perturba, aquela que não corresponde ao “esperado” e provoca deslocamentos porque põem “em relevo no texto nós semânticos” (Lotman, 1978b, p. 60). E é
exatamente quando a expectativa é derrubada que se apresenta diante do espectador o maior número
de informação; é quando há, segundo Lotman (1978a), uma transgressão significante. É evidente que
essas tendências podem ocorrer simultaneamente em uma mesma produção audiovisual, com uma ou
outra tendência se sobressaindo. Vejamos alguns exemplos das obras televisuais assinadas (texto e
direção) pelo diretor Luiz Fernando Carvalho e exibidas na TV Globo, emissora aberta hegemônica

5

Texto original: “El momento de agotamiento de la explosión es un punto de inflexión del processo.”.
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na área no Brasil. Um desses exemplos é a composição cenográfica da microssérie Capitu, exibida em
05 capítulos em 2005, que apresenta cenários com incompletude e deixam a cargo de quem assiste a
composição do que falta aos ambientes, que congregam ainda projeções em vídeo e imagens de arquivo, há uma conjunção de elementos irregulares que, segundo Carvalho (2008), dá ao texto televisual
o que ele chama de tom operístico. Já as deformações espaço-temporais, as anamorfoses cronotópicas, como define A. Machado (2011a, 2011b), são exploradas quase como se fossem um código já
desvendado pelo espectador brasileiro, mas não é. A anamorfose espaço-temporal, nesse caso, sobrepõe tempos narrativos em cena, a ponto de uma mesma personagem, em momentos distintos da sua
vida, tocar a si mesma, ou de objetos de séculos distintos se unirem no mesmo cenário. Esse recurso
narrativo foi experimentado de modo pontual no capítulo de estreia da minissérie Os maias (2001),
também dirigida por ele e em outra microssérie A pedra da reino (2007), no ano anterior. Ainda assim, está distante de ser um código regular na teledramaturgia brasileira. Logo, ambos os aspectos se
configuram como rupturas de sentidos intensas, podendo ser vistos como explosões semióticas. Isso
acontece porque as narrativas ficcionais na televisão operam sobre um continuum de repetibilidade,
isto é, recorrem a elementos que se repetem, enquanto que a criação traz a unicidade. A redundância é
o habitual, em especial em relação às telenovelas, produto mais popular na teleficção da TV brasileira.
Fora da redundância, a linguagem dispõe de uma complexa rede de linguagens inter-relacionadas, mas não semelhantes, e pode permitir a pluralidade de leituras possíveis de um texto da cultura (LOTMAN, 1978a). Por isso, aproximamos essa noção da função criativa da linguagem (1996)
à concepção que nomeamos telerrecriação, pois nela entendemos que é premente a possibilidade de
novas leituras para os textos teledramatúrgicos. E acreditamos, ainda, que são nesses momentos que
imperam também as premissas da transcriação, nas palavras de Campos (2013a; 2013b), colaborando
para uma condição de reorganização dos sentidos.
Transcriar, a Redoação da Forma

Transcriação é como Haroldo de Campos nomeia a tradução poética. Seu pensamento oferece
uma correspondência ao texto telerrecriado, porque no processo de transcriação elaborado conceitualmente pelo autor estão inerentes a crítica e a recriação. Campos (2013a; 2013b) parte das reflexões
do filósofo Max Bense (1956), para conceituar a transcriação, o autor associa a criação artística a uma
informação estética frágil. Esclarecendo: segundo Campos, refletindo Bense (1956), a informação
estética máxima é aquela de assimilação palatável; nos dizeres de Barthes (2009), que será discutido
em seguida, seria a informação de sentido óbvio e de fácil comunicação, enquanto a informação estética frágil é incompleta, mínima, por vezes intraduzível. A informação máxima, também batizada
de documentária, é exemplificada pelo autor com a frase “A aranha tece a teia” (Campos, 2013b, p.
32), construção que não nos deixa dúvida na sua proposição, redundante e composta por elementos
facilmente substituíveis, ao passo que na poesia de João Cabral de Melo Neto a mesma informação
é transmitida assim: “A aranha passa a vida / tecendo cortinados / com o fio que fia / de seu cuspe
privado”. Logo, segundo esse exemplo, a “informação estética, por sua vez, transcende a semântica,
no que concerne à ‘imprevisibilidade, à surpresa, à improbabilidade da ordenação de signos’” (Cam166

pos, 2013b, p. 32). Nesse sentido, a previsibilidade é rompida. Mais uma vez, há uma relação com a
criação de Lotman (1996; 1999), visto que a “tradução de textos criativos será sempre recriação, ou
criação paralela, autônoma porém recíproca” (Campos, 2013b, p. 35).
Campos (2013b) insiste que a transcriação é como se dá a redoação da forma, e isso sem que
se perca a tradição (memória), que é reproposta e reformulada, ou seja, atualizada. Enfatizamos tal
colocação para não parecer que transcriar ou telerrecriar um texto seja reinventar e dar vida a algo
totalmente novo. Redoar a forma, tornar um texto em algum aspecto intraduzível, não é um complicador no ato da comunicação/tradução de um texto da cultura. Pelo contrário, como já vimos em
Lotman (1999), pode ser um potencializador para a criação de novos sentidos. Assim, transcriar é um
modo de produzir de maneira criativa que, como afere Campos (2013b), redimensiona e qualifica o
mundo da criação.
Transcriar, para Campos (2013a, 2013b), e traduzir, para Lotman (1999), são os conceitos que
nos fizeram manter, na noção de tele(recriação), o termo “recriação”, porque nele estão embutidas as
duas possibilidades: o diálogo entre diferentes textos, textos dentro de textos, como pensa Lotman
(1999); e a verve da criação, no sentido de criar de novo, com novas informações, nova roupagem.
Como acontece com a recriação ou transcriação da cenografia observada em Capitu, já mencionada
anteriormente. Pois ao descontinuar o modo de reprodução fiel dos ambientes das cenas, construindo
cenários sucintos e incompletos, com poucos móveis em um espaço aberto, com as portas sendo movidas pelos próprios atores e desenhos de papelão fazendo às vezes de figuração, não apenas propõe
novas maneiras ao saber-fazer cenografia na televisão, como tece uma crítica ao modelo canônico de
traduzir os ambientes “reais”.
A crítica é o segundo componente do conceito de transcriação nos fisgou, compondo, também,
uma das faces do texto telerrecriado – a crítica. Para pensar a crítica na tradução, Campos (2013a,
2013b) recorreu a Ezra Pound, outro teórico e literário que também se preocupou com a tradução poética. De Pound, Campos reconsiderou os apontamentos sobre o que de fato é uma crítica e concluiu
que, antes de mais nada, crítica é eliminar repetições e expurgar o que já foi realizado; todas essas
possibilidades também podem ser um modo criativo de trabalhar um texto televisual. Já sinalizamos
ao longo desta reflexão que os textos telerrecriados são aqueles que se distanciam das teleficções
majoritárias, logo, tendem à não-redundância, isto é, primam pela construção de algo ainda não realizado. Ao propor novos arranjos e modos de criar e produzir teledramaturgia, esses textos acabam
tecendo uma crítica ao modelo canônico estabelecido. Não há a eliminação de toda regularidade, mas
há uma crítica embutida nessas propostas que é subjacente a cada ruptura de sentidos.
O sentido obtuso, tal como conceituado por Barthes (2009), transita nessa mesma sintonia.
Nele também reside a metalinguagem, uma crítica à própria linguagem. Em certa medida, quando um
texto é recriado, conforme pensa Campos (2013a, 2013b), seja pela tradução poética ou na televisão
– via elementos da telerrecriação –, produz-se uma crítica ao modo de construção estabelecido e praticado até então naquela linguagem. Como discorre Barthes (2009), porém, isso só se realiza quando
o terceiro sentido é despertado.
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Sentido Obtuso ou Terceiro Sentido

Acreditamos também ser inerente a um texto televisual com características da telerrecriação
despertar o terceiro sentido, ou sentido obtuso, conforme proposto por Barthes (2009). O sentido obtuso, ou terceiro sentido, atribui mais uma entre as facetas contempladas na noção de telerrecriação.
Barthes propõe três níveis distintos para os sentidos, esmiuçados a seguir.
O primeiro nível é o Informativo, que, no caso do audiovisual, compreende todo o conhecimento que nos chega pelos elementos da mise-en-scène: os objetos de cena, a cenografia, o figurino,
as personagens e suas relações. É o nível da comunicação. É aquele signo que se apresenta à nossa
frente, evidente, portanto óbvio. Identificamos como esse nível é posto em prática e nos é acionado
tão facilmente, como supõe Barthes (2009), por exemplo, nas imagens de stock shot que sinalizam
para o espectador qual núcleo de personagens vai entrar em cena; na construção da luz e dos objetos
de cena, que são pensados segundo um conceito guia da obra televisual e sob uma perspectiva, na
maior parte das vezes, de se aproximar do real. Todas essas informações nos são dadas para traduzir
a história que está sendo enredada/comunicada, e algumas delas são passadas com sutileza, nas cores,
gestos e objetos que compõem as cenas e as personagens.
O segundo nível pensado por Barthes (2009) é o Simbólico, que também está intrínseco na
diegese e se apresenta no conjunto da mise-en-scène. Menos explícito e exigindo um pouco mais do
espectador, o Simbólico já ocupa o nível da significação, mas assegura que os símbolos façam parte
de um léxico comum a todos, sendo, portanto, de fácil acesso. A cena descrita por Barthes (2009) para
explicitar o nível simbólico é a chuva de ouro que recebe o jovem czar protagonista do longa-metragem Ivan, o terrível (1944), do cineasta russo Sergei Eisenstein. Nessa sequência, toda a simbologia
que envolve o ouro pode ser associada à riqueza, ao poder, ao rito imperial, isso sem considerarmos
a montagem do cineasta, que traz no bojo outras relações e deslocamentos.
Preferimos exemplificar o nível simbólico do sentido com uma cena da série Suburbia (2012/
TV Globo)6, que dialoga com um símbolo nacional. Essa produção também foi dirigida e teve o texto
final assinado por Carvalho, junto com o roteirista Paulo Lins. A protagonista da série Suburbia é
Conceição (interpretada por Débora Letícia Nascimento quando criança e Erika Januza na fase adulta)7. A jovem, embora muito inocente, é muito sensual e dança bem, o que faz com que seja eleita
rainha de bateria da escola de samba do bairro onde mora. Coroada como “rainha”, eis que nos deparamos com uma cena carregada de simbolismo, na qual ela ganha ares de santa, imaculada, de certo
modo desprendida de sexualidade, e recebe um figurino que nos remete ao manto de Nossa Senhora

6

A cena pode ser assistida em através do link: https://globoplay.globo.com/v/2305916/, a partir dos 04 minutos e
21 segundos.

7

Conceição é uma moça ingênua que deixa a família ainda criança no interior de Minas Gerais, onde todos trabalhavam e moravam de maneira muito precária, depois que seu irmão mais velho morre em um acidente de
trabalho nos fornos de carvão. Ela parte sozinha para o Rio de Janeiro sonhando em conhecer o Pão de Açúcar,
um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, de onde temos uma visão panorâmica da cidade maravilhosa.
Depois de muitas desventuras, Conceição cresce e é acolhida por uma família que a apresenta ao samba.
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Aparecida8. Além desses elementos, não podemos deixar de frisar que o nome dela é Conceição, o
mesmo da Santa Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é uma santa negra,
assim como a personagem. Estamos certos de que relações como essa podem unir os três níveis dos
sentidos mas, para alguns espectadores, mesmo participantes do universo comum dos símbolos, as associações podem não ser estabelecidas. É possível, ainda, que tais associações fiquem apenas no nível
informativo para algumas pessoas, assim como podem tangenciar o obtuso, que é o terceiro sentido.
Já o terceiro nível do sentido apontado por Barthes nos permite enxergar além do que está
na cena, porque nem sempre sabemos dizer o que é esse sentido “a mais” – pode-se dizer “sentido
adicional” – percebido na imagem/cena. O nível obtuso exige um questionamento, diferentemente
dos outros dois níveis, o simbólico (que é intencional) e o informativo (que se coloca de maneira tão
sorrateira e natural). Barthes adverte que esse nível não impõe seu significado, pelo contrário, já que
não pode ser visto como o primeiro sentido, que é “o simples estar-lá na cena” (2009, p. 49, grifo do
autor). O terceiro sentido é como uma interrogação, ou, como preferimos, “inquietação, “estranhamento”. O terceiro sentido é fugaz, isto é, não está lá traduzido (como o informativo), pode não estar
ao alcance de todo espectador (como os símbolos), mas, a partir do momento que se apresenta como
um sentido suplementar, abre o campo do sentido e oferece outras possibilidades de leitura para um
texto da cultura; isso o torna democrático.
As imagens provocadoras do sentido obtuso, a nosso ver, são congruentes com os processos
explosivos configurados nas pesquisas sobre cultura de Lotman (1999), por oferecerem componentes
acionadores de rupturas de sentidos, sendo que a contribuição desse pensamento de Barthes (2009)
nos auxilia, ainda, por pensar o terceiro sentido como uma perturbação que traz consigo uma crítica à
própria linguagem. Barthes acredita que “o sentido obtuso perturba e esteriliza é a metalinguagem (a
crítica)” (2009, p. 59) se fortalecendo como desordem, irrompendo como possível contranarrativa e,
portanto, podendo conduzir a uma outra organização de planos e/ou movimentos de câmera por meio
de sequências técnicas e/ou narrativas inesperadas.
Considerações Finais

A telerrecriação não impõe uma nova linguagem, aposta na recodificação dos formatos, dinamizando o processo de atualização da teledramaturgia num período de profundas mudanças na
comunicação. Essa noção entrelaça outras que trazem como proposta a transmutação dos textos da
cultura, como terceiro sentido de Barthes (2009) que é carregado de obtusidade. O seu cerne é a desestabilização, e por isso opera no nível da intradutibilidade, acabando por tecer uma crítica à própria
linguagem em que se apresenta. Não é facilmente “dado ao espírito”; requer reflexão para ser captado,

8

A cena da coroação é intercalada com uma senhora cantando uma cantiga que diz “segura na mão de Deus e vai”
e um pastor agradecendo, declamando trechos da Bíblia Sagrada e simulando um batismo evangélico em Cleiton
(Fabrício Boliveira), seu ex-namorado, que havia se tornado um bandido. Nessa edição paralela, as duas cenas
se complementam na multiplicidade de símbolos. Enquanto o pastor diz “em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” na casa de Cleiton, acompanhamos também Conceição recebendo sua coroa e manto azul de rainha
da bateria da União Carioca. Quando ela finalmente fala, agradece a Deus, à Nossa Senhora Aparecida e à sua
família postiça.
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compreendido e relacionado ao restante do texto audiovisual. Essa noção faz correlação teórica com a
transcriação de Campos (2013a, 2013b), em que estão embutidas a crítica e a criatividade. Transcriar
é traduzir outros textos da cultura de modo renovado, sob uma perspectiva ainda não experimentada.
Nessa construção a crítica se apresenta de forma subjacente, pois a recriação de um novo texto carrega a afirmação de que aquela linguagem pode operar de outro modo, diverso daquele que vinha sendo
realizado. Campos (2013a, 2013b) entende que criticar é eliminar a redundância e trazer aos textos
novos arranjos, como os exemplos pontuados.
Transitar pela intradutibilidade é exatamente o que propõe Lotman (1999) ao refletir sobre as
explosões semióticas. A explosão é a imprevisibilidade drástica que irrompe em um texto da cultura
como algo que não lhe pertence e, com isso, impõe uma informação nova e propõe novas leituras a
esse texto. Nessa situação, o receptor sai do seu estado de conforto e experimenta a desestabilização
dos sentidos, assim como acontece quando o terceiro sentido é despertado por uma informação incongruente que se coloca em uma narrativa.
Os processos de telerrecriação não compreendem toda a obra audiovisual, revelam-se em alguns instantes, sob as condições em que as facetas delineadas anteriormente se articulam. De modo
transversal, arriscamos a dizer que a noção de telerrecriação – que contempla textos que apresentam
rupturas de sentidos ou explosões semióticas e que operam sobre a função criativa da linguagem,
estando imbuídos de uma crítica à própria linguagem – tem potencialidade para operar em outros formatos televisuais que não apenas a teledramaturgia. Numa visada superficial, citamos dois programas
nos quais observamos essas relações e que nos parece que a telerrecriação pode se inserir. Um deles
exibido no Canal Brasil, televisão por assinatura: o Bipolar Show (2015-atual), “talk show” baseado
em entrevistas e improvisos, no qual realidade e ficção estão em parceria. Considerado o primeiro
programa performático da TV brasileira9, Bipolar Show tem conversa, encenações, performances e
leitura de poesia. Por vezes, apresentador e entrevistado meditam juntos, dançam e invertem os papéis
no palco/bancada. A terceira temporada, que estreou em setembro de 2017, introduziu um cenário ao
ar livre, que fica no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no bairro da Urca, aberto à
participação das pessoas que passam pelo local. Na mesma via de conexão entre ficção e realidade, a
revista eletrônica Fantástico, da TV Globo, exibiu em 2017 quadros de docudramas que unem depoimentos, cenas de bastidores, imagens de arquivo e interpretações de textos literários com cenários,
como é o caso da série Nelson por ele mesmo10. Nesses dois casos, a desconstrução se dá pela forma
inusitada, que une elementos ficcionais, jornalísticos e de bastidores da cena.
A semiosfera, que é o ambiente adequado para a semiotização e o diálogo entre os diferentes

9

O programa pode ser visto no link: https://globosatplay.globo.com/canal-brasil/v/5176309/.

10

Nelson por ele mesmo é um texto televisual inspirado no livro homônimo escrito por Sônia Rodrigues, filha
do dramaturgo, jornalista e escritor Nelson Rodrigues. Mas não se trata de uma adaptação literária (apenas).
Intérprete dos textos originais de Nelson Rodrigues, o ator Otávio Müller aparece ensaiando e sendo dirigido
pela atriz Fernanda Montenegro, que demonstra intimidade com a obra do autor, cujos papéis ela já interpretou
no teatro e no cinema. Há também inserções com imagens de arquivo, e durante as cenas podemos observar os
cinegrafistas captando Müller. Esse mesmo programa de TV, o Fantástico, exibiu em 1996 uma recriação de textos de Nelson Rodrigues intitulados A vida como ela é..., a partir das colunas publicadas pelo escritor no jornal
carioca Última Hora. Mas, naquela ocasião, tratava-se de uma “clássica” transposição literária para televisão,
com reproduções de ambientes ‘reais’, luz convencional e narração.
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sistemas da cultura, também reserva espaço para a intradutibilidade, que se concretiza nos limites,
nas bordas entre um sistema e outro. Nessa dialogia, as diferenças acentuam a tensão. A semiosfera é,
portanto, valiosa no processo de transmutação e expansão dos sistemas da cultura.
Ponderamos que, apesar do contexto dos canais abertos, os instantes que configuram processos de telerrecriação não são neutralizados. O fato de um texto ser concebido sob os alicerces
mercadológicos das emissoras não elimina o potencial da criação desses novos textos, ainda que esses sejam exceções e não a regularidade. Talvez esse potencial seja limitado em certa medida porque,
além da instantaneidade da televisão, há outras imposições próprias do meio, que não puderam ser
contempladas em detalhes nesse texto. No entanto, compartilhar espaço com outros formatos da teledramaturgia com capacidade criativa menor é uma condição que deve ser considerada. Só é preciso
ter discernimento para identificar quando esses textos apresentam as faces da telerrecriação, de fato
propondo novas leituras, e quando são apenas um esforço para ser “diferentes” em meio a um mundo
tão parecido entre si.
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Relaciones entre el Videoclip y la
Publicidad Audiovisual
Penélope Martín Martín1

Los profesionales de la publicidad siempre han buscado nuevas fórmulas para llegar a los consumi-

dores a través de sus mensajes, teniendo en cuenta que cuanto más relacionada está la publicidad con
los gustos y preferencias del consumidor más capacidad se tiene para dialogar con él y mayor será la
eficacia alcanzada.
Es por ello que la influencia del videoclip en el spot ha sido fructífera y ha echado raíces porque vemos que en términos narrativos, de fotografía, de personajes, de duración incluso, se ajusta a
los gustos y a la comunicación requerida. No nos engañamos si decimos que la gran aspiración del
sector publicitario ha sido siempre crear audiovisuales que atraparan la atención del consumidor, y lo
arrastraran a un acto de compra y/o una fidelización, y que comunicarse hoy con ese público significa
utilizar el poder de las imágenes combinadas con la música con objeto de alcanzar esas altas cotas de
identificación con él.
Las indagaciones en las relaciones entre el videoclip y la publicidad audiovisual, como posible fórmula creativa en esta era del “nativo digital”, nos lleva a constatar que vienen siendo características del videoclip comúnmente aceptadas desde la década de los ochenta todas aquellas que tienen
que ver con la audaz puesta en escena y el afán experimental. En cuanto a los contenidos, el vídeo
musical es básicamente exaltado y surrealista. Recurre al absurdo, al mundo de la infancia, animaliza
o cosifica personajes, emplea objetos llamativos y que alcanzan una dimensión poética… Características todas estas que podemos encontrar traspasadas al mundo de la publicidad audiovisual, y no es
exagerado afirmarlo.
El primer momento en que descubrimos este transvase lo hallamos en aquella generación de
jóvenes y sin embargo grandes directores de videoclips de los noventa, considerados hoy artistas de
culto (caso de Gondry, Jonze, Cunningham, etc.), que se deslizaban de un género a otro para realizar
una publicidad distinta, desenfadada, marcada por la visión absolutamente personal del autor, compatible con un público que guardaba unas concomitancias muy acusadas con esa manera de entender
los audiovisuales publicitarios.

1		Doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad, investigadora en la Universidad de Málaga, España.
E-mail: penelopemartinagp@gmail.com
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Hasta los noventa del pasado siglo, el videoclip era una filmación breve, realizada con una
intención comercial, que acompañaba al sencillo de un grupo, salvo excepciones. Sin embargo, algo
ocurre en aquel momento, que revoluciona el concepto hasta entonces concebido, provocando un viraje hacia modos más artísticos y personales: los videoclips empiezan a contarnos historias, como si
de pequeñas películas se tratasen. Y podemos afirmar que la creatividad de los clips de autores como
Jonze, Gondry o Cunningham es la responsable de esta serie de cambios; sus nuevos modos de hacer
son determinantes para este giro trascendental, que tendrá un inmenso calado en sus contemporáneos
y en la generación siguiente. Los clips de Jonze empiezan a verse como originales historias de estética
más fresca, californiana, con el mundo del skate board y el arte urbano como referentes. El propio
Jonze explica que el formato del videoclip le permite expresarse con libertad y con opciones creativas
de manera condensada. Esto sucede en América pero por otras latitudes, en Europa, simultáneamente,
Gondry empieza a ser valorado en este mundo por introducir nuevos artificios visuales, efectos mecánicos, casi artesanales y modos de representación de la imagen junto a la música muy oníricos. Es,
quizás, uno de los artistas a quien más debemos la renovación y actualización de la idea de videoclip
a través de la ficción. Asimismo, se considera que los vídeos de Chris Cunningham están más cercanos al vídeo-arte que al videclip tal como lo veníamos conociendo. Cunnigham introduce múltiples
efectos digitales. Los clips de este artista, son oscuros, y visualmente muy impactantes, enmarcados
en escenarios urbanos futuristas.
Así pues, las creaciones de Jonze, Cunningham y Gondry ofrecen unas características muy
peculiares que supusieron una revolución en este campo, un punto de partida para un nuevo mundo
de creatividad. Más allá de lo establecido, de los formatos instaurados en la industria, estas historias
musicales vendrían a convertirse en pequeñas obras de arte. Casi inmediatamente, obtuvieron el beneplácito y entusiasmo, sobre todo, de un público joven, pero también, de los críticos especializados.
Y trabajaron creando un estilo propio que los ha encumbrado a la cima del arte filmado.
Publicidad de estos autores que se materializaba dando cabida a mundos extraños, personajes
o muy reales o muy absurdos, formas rompedoras o innovadoras (el efecto de dividir espacialmente
la composición en celdas de diferentes proporciones y situaciones; connotaciones a escenas de filmes;
utilización de técnicas de animación: claymation, la pixilización y el stop motion; elementos visuales
oníricos; fotomontajes; chromas; y demás efectos especiales, por poner solo algunos ejemplos de recursos). Publicidad que debía todo a la genialidad del director, que llevaba a cabo la empresa del spot
sin distinguir o reparar en él su condición de producto comercial. Elevándolo así a otra categoría: la
de producto artístico para ser consumido por sí mismo. Estos realizadores de clips eran reclamados
fundamentalmente por imprimir su estilo a estos cortos publicitarios. Empieza así a ser codiciada la
visión de tal obra corta, no importa si musical o comercial, de uno de estos autores por una legión de
incondicionales, que empiezan a buscarla en la red. Y este es el gran giro y acierto y hallazgo que,
creemos, recae en las figuras de estos grandes que hemos nombrado más arriba. Es allí, en la última
década del siglo pasado, donde empezamos a observar que la correspondencia entre videoclip y spot
era significativa para la futura historia del audiovisual publicitario.
Cabría introducir en la nómina de esta generación de creadores que gozan de un exquisito gusto por la imagen siempre con la intencionalidad de aportar algo nuevo además de a Michel Gondry,
Spike Jonze y Chris Cunningham, a David Fincher, Wes Anderson, Darren Aronofsky, Anton Corbijn,
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Sofía Coppola, Chris Nolan, Mike Mills o Jonathan Glazer.
Estamos hablando de una publicidad que reivindica la creatividad y al artista como posibilitador.
Esta, más que relación, necesidad recíproca entre imágenes y música es una constante que
hemos observado en una parte de la publicidad actual audiovisual, y que se puede deber al impacto en
el gusto del público, sobre todo más joven, de este tipo de videoclips inaugurado por esta generación
de los noventa y a cómo han calado, profundizado y echado raíces sus aciertos formales y temáticos
en los realizadores que detrás de ellos han venido.
De hecho, este giro de autor en el videoclip que anunciábamos más arriba es fruto de la concepción nítida de que la música es un peso pesado de la cultura popular y que puede ser potenciada
por el lenguaje de las imágenes. Palabras, sonidos e imágenes se han combinado con ellos para ofrecer un resultado nuevo, para ofrecer una pieza que se aproxima a la obra cinematográfica, en tanto que
concebida por una individualidad, un espíritu creativo, y con la narratividad propia de las imágenes en
movimiento. La gran revolución de la autoría en el videoclip en este momento que podemos bautizar
como inaugural es descubrir una película detrás de cada canción. Así pues, el efectismo, fragmentación y vertiginosidad con que nació el videoclip fueron reemplazados por algo más parecido al cine,
lo que propicia la idea del videoclip como un género más del audiovisual aún por explotar.
A partir de entonces, y con continuidad, no como en momentos y ejemplos aislados anteriores,
es cuando podemos decir que surge el videoclip de autor, aquel en el que pesa más el estilo propio del
que firma el vídeo que las pretensiones mercantiles que pudieran suscitarse a partir de su producción.
Podríamos decir que como realizadores de videoclips, estos tres directores han sido capaces de mantener en toda su producción un equilibrio entre creación artística independiente y los condicionantes
de la industria musical. Y ello ha creado un precedente, toda una línea de trabajo novedosa, que ha
sido asumida por una amplia parte del sector de los audiovisuales publicitarios, que ha comprendido
lo interesante y necesaria para los nuevos tiempos, para un contexto diferente, de esta propuesta, que
ha abierto perspectivas nuevas, posibilidades de incorporación de las propias ideas personales del
realizador, especialista en imágenes, a la comunicación.
Estos autores alcanzan un éxito inmediato y rotundo, éxito que reside, como venimos advirtiendo, en la creación particular de un estilo absolutamente original e inconfundible, en plasmar de
una manera muy personal toda una serie de obsesiones temáticas y plásticas: atmósferas extraordinarias al servicio de historias que bordean la iconografía del cine fantástico pero que la subvierten
a través de un extraño sentido del humor. Entienden, en cierta medida, la pieza audiovisual musical
como trabajo personal, ya que se les ha encargado para que aporten su cosmovisión, la hagan suya,
porque los artistas confían en la magia de la que van a dotar estas imágenes a sus clips.
Así pues, en los noventa, lo que ocurre de extraordinario para los audiovisuales cortos publicitarios, musicales o comerciales, es que empieza a florecer un buen ramillete de directores con muy
buenas ideas, ideas rompedoras, y con una forma de hacer personal e instransferible, esmerándose en
ofrecer verdaderos objetos artísticos. Comenzaron a vendernos arte porque existía la intencionalidad
de fidelizar al consumidor mediante algo distintivo y propio.
Parámetros en que pueden estudiarse las similitudes entre videoclip, publicidad e incluso cine
y que nos hacen entender por qué la idiosincrasia del primero ha incidido tanto en los resultados del
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segundo, e incluso del tercero, son:
El primer parámetro: la velocidad
El ultramovimiento, el ritmo infernal, la cascada de imágenes, motivado fundamentalmente
por la duración de los planos. “El plano se vuelve casi un flash y es su brevedad lo que hace que el
impacto sea más brusco y su repetición acelerada lo que produce el efecto bombardeo visual” (Lipovetsky, G. y Serroy, J., 2009, p.78).
Esta puja frenética por la velocidad vincula a la publicidad más reciente, y también al cine, a
partir de la generación de Tarantino o Rodríguez, con el videojuego y el videoclip, formas de expresión en las que está prohibida la lentitud.
Los espectadores jóvenes se han acostumbrado a este ritmo de las imágenes. Planos breves
(en un videoclip que dura 3 minutos, por lo general no hay menos de 50 planos, es decir, entre 3 y 4
segundos por plano), efectos de zapeo, montaje brusco y de collage para causar continuamente sorpresa y sensaciones.
Como también se ha acostumbrado a la pantalla llena, sobreabundante, múltiple, excesiva.
Cargada de elementos, en una profusión barroca, que parece reflejar un mundo desmedido; a veces
acompañada de una explosión de colores o un mosaico de tonos. Todo esto conduce a la espectacularización de las imágenes como medio de evasión y relajación.
Contenidos
Puede haber juego, humor e imaginación desbordante y también aparte, distancia irónica y
el guiño. Publicidad y películas publicitarias musicales son dos de los dominios más creativos, más
osados, quizás por el canon que deben pagar a la elipsis o la yuxtaposición. Sus lenguajes son de lo
más sintéticos y apocopados. Al margen de los contenidos que se transmita y de la finalidad comercial
lo que atrae a sus realizadores es poder jugar con las imágenes.
En cuanto al humor en los cortos publicitarios (musicales o comerciales) viene a responder a
las expectativas de entretenimiento, novedad y originalidad del consumidor emocional que aprecia el
efecto sorpresa, el juego referencial con su propia cultura mediática.
A este respecto, el director Javier Fesser nos declaró en entrevista personal que le hicimos que
el humor es el medio, un vehículo, que el humor es un punto de partida que a todos apetece y que muchas veces se pierde en el camino de la producción de un audiovisual por miedo. No se sabe muy bien
miedo a qué, porque el humor es una herramienta muy poderosa para comunicar, y para comunicar en
poco tiempo, como necesita la publicidad. Nos comentó que había algo en la esencia del humor que
parece serio y que es bastante importante y poderoso. Efectivamente, el humor es un lenguaje que
bien manejado ha construido películas muy memorables aunque duren 20 segundos.
El humor es una muestra de ingenio que despierta fuentes de placer en el ser humano. Hay
una cierta preeminencia en su uso en la creatividad más reciente de audiovisuales. Así entre los spots
más premiados en los festivales se encuentran los que recurren al humor. El chiste, el gag, la situación
absurda producen placer y, por tanto, facilitan la aceptación del mensaje comercial. Pero es que en
el arte moderno, en general, predomina la ocurrencia ingeniosa, pues en nuestros tiempos se valora
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especialmente lo lúdico y la máxima originalidad. De esta influencia no escapa la comunicación publicitaria más arriesgada.
Estructura interna: diversificación del modo narrativo
La simplicidad y la univocidad que ha gobernado siempre a la publicidad, desaparece. El esquema simple de la trama única, con planteamiento, un desarrollo y un final, desaparece. Ahora, en
la organización misma del relato, lo secundario se vuelve tan importante o más que lo principal. La
claridad y la sencillez con que se comunicaba una sola idea deja de tener sentido por obra y gracia de
las interconexiones con otros relatos audiovisuales (el cine y el videoclip fundamentalmente).
Antiguamente, los anuncios no tenían más que un recurso: glorificar el producto, resaltar sus
beneficios objetivos a través de guiones elementales y lineales. Esto ha cambiado: la relación con el
producto entra necesariamente por los ojos en todo momento, la linealidad se pulveriza, los relatos
se convierten en rompecabezas, juegan con asociaciones de ideas, con referencias, con guiños, con
emociones, con sorpresas variadas. Proponen incluso significado y valores: Think different (Apple),
Imposible is nothing (Adidas), Be yourself (Calvin Clein) (Lipovetsky, G. y Serroy, J., 2009, p.260).
En el videoclip, escapar a la necesaria linealidad del discurso-relato, al imperativo de coherencia en el encadenamiento de los planos es casi una necesidad. Libre de trabas narrativas, el videoclip
se presenta como bombardeo sonoro y visual puro, deconstrucción llevada al extremo, sucesión de
imágenes destellantes, que acaban por eclipsar la imagen mimética. Ahora estamos a años luz de los
primeros videoclips, que se contentaban con filmar de frente al intérprete que interpretaba la canción.
Un videoclip es una película que quiere verse como tal y que se alimenta de la visión y el estilo del
cine (Lipovetsky, G. y Serroy, J., 2009, pp.293-294).
Resulta curioso cómo el género más comercial y más nuevo, el clip, se encargó de hacer lo
que más tarde llegará a la publicidad y apenas ha llegado a hacer el cine más experimental. Pero como
si de una propiedad transitiva se tratara, el videoclip aunque se atomice en fragmentos dispares y a
menudo delirantes, es cine. El videoclip aporta a los spots y también al cine una nueva mirada, una
nueva forma de mostrar y contar, la velocidad y el ritmo, pero del mismo modo -lo vemos si hacemos
un recorrido por la historia del videoclip- recibirá la influencia de los cineastas que les señalaron el
camino (Scorsese, por ejemplo, o John Landis…). “Si un movimiento lleva a cineastas confirmados
a filmar para la industria publicitaria, otro movimiento observa a los futuros directores que empiezan
su andadura profesional en el mundo de la publicidad (Lipovetsky, G. y Serroy, J., 2009, p.251). Lo
cual crea cierto efecto en la estética del cine.
El cine largo y el cine publicitario están realmente emparentados. Es corriente admitir el carácter filial del cine publicitario respecto de los largometrajes. Es obvio, la publicidad audiovisual usa
la técnica cinematográfica para anunciar los productos o marcas. Y no nos olvidemos de que el lazo
más fuerte que lo une con el cine es su “esencia” o su “sustancia” de relato en imágenes.
Estructura externa: complejidad de sus procedimientos técnicos
Pantalla dividida que cuenta, con series de imágenes paralelas, dos historias o más a la vez;
deformación de imágenes; sobreimpresiones; empleo del blanco y negro o manchas de color y juegos
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de iluminación; imágenes artificiales; imágenes asistidas por ordenador (Lipovestsky & Serroy, 2009,
p. 260).
Diversidad de los personajes
Valen todas las categorías durante mucho tiempo excluidas de una publicidad estilizada. Todas las edades de la vida, gente anónima de la calle, monstruos o robots…
A este respecto hemos escuchado por boca de Javier Fesser que los personajes que utiliza
cuando cuenta cualquier historia, sea un anuncio o sea una película, son personajes que le parecen
normales, que están en el mundo, que se parecen a uno, que se parecen a la portera, al taxista, al cura
de la parroquia… La información que nos dejó en la entrevista que le hicimos en relación a sus personajes casi caricaturescos fue:
El tema del casting es crucial, y ha sido crucial, en la trayectoria de películas Pendelton, ha
sido un elemento especialmente mimado, siempre desde la perspectiva de buscar personajes
e interpretaciones distintas, y para eso, acudes a lugares distintos; no nos valen a priori las
agencias de modelos ni la dirección habitual de casting, cosa que complica la situación porque la producción publicitaria se suele realizar en muy poco tiempo, y todo es un poquito a
contrarreloj y hay poco margen para el error. Pero la verdad es que siempre nos ha dado sorpresas muy buenas y muchas satisfacciones poner delante de la cámara a personajes bastante
insospechados. Básicamente, en la mayoría de los rodajes con personajes peculiares, al final,
la pieza ha tenido poco que ver con la idea original y sin embargo, siempre ha crecido y creo
que siempre ha sido mejor. (Fesser, entrevista personal, 2012).

Compatibilidad en la autoría
Numerosos son los jóvenes realizadores que se inician en el mundo del videoclip, se dan a
conocer, se singularizan consiguiendo un estilo propio y más tarde, son llamados por anunciantes o
agencias para encargarles la dirección de un spot publicitario. Existe un ramillete de casos españoles
y extranjeros que atestiguan la creciente tendencia a contratar a estos talentos, que ofrecen una visión,
un lenguaje, unos contenidos y unas formas que cumplen con las expectativas del público objetivo
más joven, del público del futuro más inmediato.
Y en este escenario de las primeras décadas del siglo XXI es donde el videoclip desempeña un
papel de correa de transmisión. Hay una evolución en el desarrollo del videoclip que permite contemplarlo como una forma de expresión artística que puede y, de hecho, está modernizando las formas
creativas del spot. Esto, unido a Internet, que ha cogido el relevo como metamedio, ha permitido que
se puedan crear grandes piezas, donde se pueden llevar al límite los lenguajes audiovisuales, con una
duración mayor, donde se reconoce al autor que hay detrás de la obra. Lo hasta ahora presentado obedece o es respuesta a la demanda generada por los consumidores-seguidores que no dudan en buscar
estas piezas para gusto y disfrute en su tiempo de ocio; los directores de estas películas que tienen una
carga tan personal se convierten en autores de culto y de vanguardia, que no dudan en aprovechar el
escenario actual y el estímulo generado por un consumidor ávido de experiencias, para idear, crear,
producir y materializar ese universo propio impulsado por las nuevas tecnologías.
Que la publicidad acuda a los videoclips buscando inspiración obedece a una serie de motivos:
los audiovisuales musicales tienen una gran repercusión en el mundo de los jóvenes consumidores
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fundamentalmente y es fuerte su incidencia en los gustos de estos; la publicidad audiovisual y el videoclip comparten un similar mecanismo enunciativo debido a sus mismos objetivos mercantiles y
a su inserción en el flujo icónico contemporáneo; al margen de que se produzca una acción posterior
de compra son capaces de convertirse en objetos de consumo ellos mismos y es porque realizan operaciones seductoras; el videoclip experimenta con las posibilidades técnicas y encuentra soluciones
nuevas para un gran concepto y una ejecución perfecta; disponen de grandes directores (conocidos o
noveles) para grandes canciones.
En este punto deseamos recordar que existe una selección de videoclips que han tenido un
reflejo más que notable en algunas piezas publicitarias. Hoy en día es incuestionable, con las posibilidades que brinda Internet, poder disponer de una biblioteca audiovisual de grandiosas dimensiones, y
encontrar estos clips fruto de ideas creativas muy originales, bienes tan intangibles como fácilmente
copiables.
Como evidencia de que el videoclip parece marcar el camino por el que se está guiando la
renovación del spot, nos encontramos con piezas que por su lenguaje, por su utilización de recursos,
y por sus objetivos y resultados, se confunden. En este punto debemos indicar cómo existen piezas
publicitarias comerciales que se convierten en auténticas y fidedignas reproducciones de videoclips
realizados por estos artistas de lo audiovisual. Tanto es así que no dudan en imitar, copiar, reproducir
de una manera más personal -e incluso plagiar- las piezas que aquellos han realizado y se han convertido en obras con un sello inconfundible. Hay, además, otra tendencia que consiste en realizar spots
que llegan a confundirse en su realización, en su duración, en la concepción misma, con un videoclip.
Destaca, dentro de la publicidad nacional y de esta corriente, el producto cerveza, con anunciantes
como San Miguel o Estrella Damm. San Miguel, con un spot eje generador de contenidos, acudió
al branded content: estamos hablando de “Un lugar llamado mundo” programa emitido por Canal
+ y la Sexta, enriqueciendo esa generación de contenidos. Las marcas de cerveza han hecho de la
música uno de los pilares de su estrategia de marketing. Entienden que su público es más “vivo”, más
“confidente”, más “cómplice”, y hay que dar por tanto una comunicación más directa, en el que la
“idiosincrasia”, las características formales, temáticas, el fondo y la forma del mensaje encaje con el
momento social, con las tendencias culturales, los gustos, las expectativas, etc. del destinatario.
A ambas campañas las hemos escogido como casos representativos de este nuevo estilo de
spots publicitarios, que hemos acordado en llamar “anuncio-clips”. Sin duda, los rasgos que los caracterizan se acercan más al videoclip que al spot convencional al que estamos acostumbrados: se ajustan
a la duración de un tema musical llegando a rebasar los 3 minutos; la canción es interpretada por un
intérprete o grupo conocido; los protagonistas de las piezas son jóvenes, desenfadados, sonrientes,
cosmopolitas; entre las situaciones que se desarrollan en el spot, encontramos baños, risas, besos,
sol, fiesta, concierto; realizan acciones como montar en bici, en moto, usar vehículos con aire retro.
En ambos casos las dos marcas elegidas repiten con sus respectivas agencias -señal de buena
relación y eficacia en los productos realizados.
Concluyendo, existe una aproximación estética y creativa entre spot y videoclip donde encontramos historias cruzadas: directores de videoclips que realizan spots, spots que se asemejan o imitan
a videoclips, spots que generan acciones de branded content que a su vez dan el salto a la red y de
ahí vuelven a retroalimentar al propio spot que continúa siendo el núcleo que conforma este producto
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de comunicación. En definitiva, innovaciones narrativas y experienciales de videoclips y spots en Internet que funcionan y revolucionan el mercado: se crea un mundo de emociones que el consumidor
puede disfrutar recurriendo al storytelling, apelando a los sentimientos, a la innovación tecnológica
con el uso de las dobles pantallas, la generación de contenidos por el propio consumidor, etc.
Hibridación estilística y formal de videoclip y spot que da como resultado un texto audiovisual abierto que proporciona experiencias al nuevo consumidor. Y queremos decir con abierto que
crece con diferentes plazos y aportaciones: insistimos en lo transmedia donde ya no solo se recurre
a la televisión como plataforma de difusión de estas películas comerciales, sean spots o videoclips,
sino que combinada con canales de movilidad duplica los niveles de notoriedad de la marca. Recurrir
a diferentes soportes se convierte en una constante.
Para finalizar de manera concluyente diremos lo que nos parece obvio, que la publicidad comercial y el videoclip comparten unos mismos objetivos mercantiles pero estos hoy, desaparecen y
dejan de significar un impedimento para la consecución de audiovisuales donde la estética sea también una ética, una manera de entender el producto de comunicación como relación con el consumidor. Videoclip y spot se consumen, al margen de que se produzca una acción posterior de compra. Si
el videoclip y el spot son capaces de convertirse en objetos de consumo ellos mismos es que realizan
operaciones seductoras (Sedeño, 2006b, p. 394). ¿Qué nos ofrece el videoclip? Una imagen fascinante que nos atrapa desde el principio, exhibe sus formas, sus múltiples caras y finaliza presentándose
como un todo coherente, único e imperecedero que invita a ser revisionado. ¿Y no es esto lo que tiene
que ser hoy la publicidad audiovisual? Pues aquí encontramos la convergencia.
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Transmidiação e Formas de Expressão
Vicente Gosciola1

A ansiedade se instala entre os especuladores quanto à possibilidade de a narrativa transmídia trans-

formar a sociedade como um todo. Esse é um comportamento que sempre se repete assim que surgem
novas tecnologias na comunicação. O surgimento do livro impresso em escala industrial, a partir da
difusão da prensa de tipos móveis do século XV, trouxe desconfianças, temeridades e esperanças. A
máquina de escrever, no final do século XIX, foi até mesmo vista como algo que seria utilizado em
sala de aula para manipular os alunos e mecanizar o trabalho do professor. O cinema e o rádio, por
sua vez, no início do século XX, foram alvo de uma diversidade de especulações tanto para o lado
positivo quanto para o lado negativo. E como não lembrar o quanto a TV já foi referida como a causa
de tantos problemas sociais?
A mesma conotação esteve nos comentários, hoje com menor intensidade, sobre o computador e o videogame, popularizados a partir da década de 1970. O próximo alvo são as mídias interativas móveis, que já recebem críticas sensacionalistas alertando para os perigos de motoristas
descuidados que digitam mensagens para serem enviadas por “torpedos” (SMS) de seus celulares
enquanto dirigem. É o caso do PSA Texting while Driving U.K. Ad2 de Peter Watkins-Hughes, exibido
na TV do Reino Unido no segundo semestre de 2009. É o seu primeiro trabalho profissional, formado
no curso Art Media and Design da Newport School-University of Wales, onde produziu o curta. Os
quatro minutos e meio tentam conscientizar os jovens motoristas britânicos a não utilizar o celular
enquanto dirigirem, principalmente não digitar textos. Com produção esmerada (orçamento de 20 mil
euros) contou com a coprodução da polícia do País de Gales e já foi visto por mais de dois milhões
de pessoas. Neste vídeo o sensacionalismo é utilizado como força de convencimento considerando o
hiperestímulo agora não mais como recurso para vender mais jornais como fora no início do século
XX, como lembra Ben Singer (2001).
A título de definição conceitual, entendemos que narrativa transmídia é uma estratégia de
comunicação que tem uma história dividida em algumas partes e cada parte é distribuída por aquela
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plataforma que melhor possa exprimi-la. Desse modo, cada parte da história é perfeitamente adequada a sua plataforma e necessariamente relacionada à outra parte da história, em que pesem alguns
casos em que é perfeitamente possível acompanhar uma série na TV sem sentir falta das outras partes
da história veiculadas em outras mídias. Há também um componente que não é exclusivo da narrativa
transmídia, mas é um fator que fortalece e muito qualquer conteúdo comunicacional: a cultura colaborativa. A narrativa transmídia muito se beneficia das participações da audiência, que por sua vez
passa a ser coautora, ainda que não predominantemente. Podemos desdobrar tais fatos em reflexões
que nos levam a compreender que a cada nova tecnologia, uma modalidade expressiva surgirá, ainda
que não exclua as anteriores, mas as incorpore como vemos acontecer com o surgimento e consolidação da narrativa transmídia.
Evoluções Tecnológicas e Midiáticas nos Dirigindo à Narrativa Transmídia

Do mesmo modo que acontece com as redes sociais, é perceptível a evolução da narrativa
transmídia. Enquanto isso está cada vez mais difícil para os conglomerados de comunicação acompanhar esse ritmo de transformações. Suas estratégias de mídia pouco progridem se as compararmos
aos novos meios convergentes digitais, em rede, ubíquos, portáteis, flexíveis, plurivocais, etc., e suas
aplicações pelos grupos sociais. Os grupos sociais sempre souberam se organizar e adaptar para si
novos recursos até então não pensados para tanto.
Vale lembrar os mais diversos movimentos sociais pré-redes sociais digitais. Desde os cafés
e passagens parisienses, entre 1927 e 1940, pelas descrições de Walter Benjamin compiladas no livro
Passagens (2007) até, e principalmente, os movimentos vanguardistas em todas as artes no início do
séc. XX. Entre 1927 e 1932, Bertolt Brecht entendia que o papel do rádio poderia ser o meio gerador
de redes sociais se fosse meio de comunicação de múltiplas vias conforme seus escritos em Théorie
de la radio (Brecht, 1970). Até a “socialização da consciência urbana” em 1967 desenvolvida por
Guy Debord e relatada em A sociedade do espetáculo (Debord, 1997), só para ficarmos em alguns
poucos exemplos. Estes movimentos sociais são, hoje, potencializados pelas mídias digitais como
inaugurando uma nova estrutura social: a “sociedade em rede”, como definiu Manuel Castells entre
1984 e 1996 em A sociedade em rede (2007). Com as novas mídias chegamos a outra concepção de
riqueza e dos objetivos da atividade humana por André Gorz em O imaterial (2003). E conviver com
o imaterial faz todo o sentido para as práticas de narrativa transmídia, como veremos mais adiante.
Vocações da Narrativa Transmídia

A atual condição da comunicação no âmbito social está disseminada entre as mais diversas
redes sociais está ampliada nas relações humano-máquina e máquina-máquina. As redes sociais que
aqui nos interessam são as presenciais e as suportadas por mídias interativas digitais também chamadas de “redes colaborativas”, “comunidades colaborativas”, “culturas colaborativas”, etc. Assim
com as redes que mesclam todas elas através de suportes digitais para comunidades colaborativas
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mediadas por recursos tecnológicos, tais como: telefonia convencional, tecnologia de celulares de 3
a 5G, web 2.0 e 3.0, computação pervasiva, etc. Somados estes itens às narrativas que estão no real e
no virtual temos a narrativa transmídia.
A narrativa transmídia e seus recursos resultam de articulações de histórias narradas entre o
mundo real e o mundo virtual e estão um passo além do ciberespaço, por integrar mais objetivamente
e estruturadamente o mundo real e virtual pelas redes colaborativas, como um movimento intensamente sociabilizador. Cabe atentar para o fato de que uma ou outra comunidade virtual pode desenvolver porosidades de maneira a não conseguir impedir deturpações de seus princípios em estruturas
falíveis formadas por oportunistas, conforme lembra Howard Rheingold, que propõe uma saída para
o problema: são as comunidades virtuais apenas enclaves computadorizados, torres intelectuais de
marfim? A resposta deve ser encontrada no mundo real, onde as pessoas tentam usar a tecnologia com
a finalidade de atender a problemas sociais. As organizações sem fins lucrativos na vizinhança, cidade
e região, e as organizações não-governamentais (ONGs) em nível global, podem ser vistas como manifestações modernas do que os filósofos iluministas da democracia chamariam de “sociedade civil”
(Rheingold, 2000, p. 276).
Essa sociedade civil no mundo digital se concretiza por diversas ações e motivações. Motivações que não faltam entre as mais diferentes redes sociais e que geram iniciativas. Henry Jenkins
(2006b: 2) aponta para os seguintes exemplos: o estudante enquanto faz lição de casa tem cinco telas
abertas, chat, e-mail, ...; os fãs de um programa podem repetir diálogos, resumir, debater, criar uma
fan-fiction original, gravar o seu próprio vídeo ou sua própria trilha sonora ou o seu próprio vídeo, e
distribuir tudo pela web. Como fan-fiction, Jenkins define o produto obtido pela paródia ou adaptação
de um filme ou seriado que nasce, na verdade, de um movimento social e cultural contra as representações dominantes da mídia através de mais e mais participação em uma comunidade receptiva às
suas produções e que lhe garanta a sensação de pertencimento (Jenkins, 2006a, p. 41).
Entretenimento com Mundos Narrativos

É na força de expressão popular que a narrativa transmídia se concretiza. Encontramo-nos em
um estágio das redes colaborativas e de comunicação instantânea em que a situação física é predominante tanto quanto a virtual, como sensação de pertencimento. Penso que as narrativas vão se permeando a partir da evolução dos recursos e procedimentos de comunicação, promovida principalmente
pela convergência e miniaturização das mídias que podemos descrever pelas seguintes configurações:
•

Mundos narrativos divergentes: uma situação antecedente a esta atual: foi criado o ciberespaço com suas características digitais bem denotadas, em que o espaço virtual era
muito diferente do espaço real, e que se prestava a atividades exclusivas do mundo virtual.

•

Mundos narrativos semelhantes: uma próxima situação antecedente a esta atual: o espaço
físico foi absorvido pelo ciberespaço, onde contatos pessoais, trabalho, entretenimento,
enfim, diversas formas de convívio, tiveram o seu lugar no ciberconvívio, que definimos
aqui como o espaço e tempo constituído no ciberespaço.

•

Mundos narrativos convergentes: a situação atual é caracterizada pela ida do ciberespaço
ao mundo real, isto é, o ciberconvívio foi expandido para o mundo real e vice-versa, em
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que a realidade e o ciberespaço são interpervasivos.

Pela computação pervasiva é possível a criação de ambientes potencializando ao extremo a
narrativa transmídia onde os recursos computacionais e de web estão sempre à mão e a todo lugar
que se vá por serem acessíveis a diferentes tipos de dispositivos e por deslocarem para o usuário real
o centro do sistema e de suas funções. Na fase dos mundos convergentes parte dos integrantes de um
grupo social se encontra no plano físico com a outra parte dos integrantes que se comunicam pela
rede. Podemos ver exemplos claros disso nos pontos de encontro dos grandes centros urbanos, como
o monumento ao cachorro Hachiko em Tókio (Rheingold, 2003, pp. 1-7), e nos jogos chamados ARG-Alternate Reality Games.
Derivações da Narrativa Transmídia

Os ARGs são jogos que alternam realidades, dramas interativos jogados via web e nos espaços
do mundo real, durando semanas ou meses, em que até centenas de jogadores participam, em redes
sociais colaborativas, trabalham juntos para resolver um mistério ou enigma que seria impossível
de ser resolvido sozinho (Jenkins, 2006b: 280). Também chamado de live transmedia storytelling, o
ARG, deliberadamente, torna quase que imperceptível a linha entre a ficção e a realidade (Szulborski,
2005, pp. 1-17) e dilui a linha entre as experiências de dentro do e de fora do game (Gosney, 2005,
p. 2). John W. Gosney complementa com a relação de elementos que têm sido incorporados à trama
dos ARG: e-mail, sites conectados ao game, chamadas telefônicas, cartas, notícias ou classificados de
jornais, chat, mensagem instantânea, canais de IRC, artefatos do mundo real relacionados ao game,
eventos do mundo real, etc. (Gosney, 2005, pp. 2-3).
No Brasil tivemos a experiência muito bem-sucedida do ARG Zona Incerta, de Rafael Kenski e André Sirangelo, e no exterior Nokia Game, The Beast, Lonelygirl15, Perplex City, Alias, The
LOST Experience, entre outros. Na tentativa de responder às inquietações expressas no início deste
texto vale recuperar alguns fatos. Vimos que o desenvolvimento de redes colaborativas de diálogo e
produção sempre proporcionou um alto potencial cultural. Este tipo de mobilização social também
obteve repercussão quando lançou mão dos recursos tecnológicos da comunicação, especialmente as
redes digitais. Assim temos um indicativo de que rede colaborativa somada a recursos tecnológicos
de comunicação resultam em um eficiente catalisador de produção cultural. Em situações em que os
recursos possibilitam a ambientação pervasiva de uma obra, como o ARG, por exemplo, fica mais
poderoso ainda o efeito sobre a sociedade porque o ARG nunca termina como sendo um único produto porque os seus jogadores produzem sites e novas redes colaborativas. As Narrativas Permeáveis
prosseguem pulsantes, pervasivas, muito provavelmente porque os jogadores são coautores durante
todo o processo.
A mobilização social é tão intensa que o ARG aplicado a campanhas publicitárias lança mão
de peças menores chamadas de “marketing viral”, tamanho é o seu efeito devastador em arrebanhar
centenas de jogadores de um dia para o outro e de mantê-los atentos e participantes por meses a fio.
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Desde o ponto de vista das redes sociais, o conteúdo viral digital se reproduz entre interesses comuns,
mas, por se localizar hoje nos meios digitais e, por consequência, nas redes sociais digitais, obtém
sucessos com razoável frequência e faz uso das mais novas tecnologias e técnicas de comunicação.
Cabe, porém, atentar à uma questão já clássica: “assim como pode ser um caminho para o sucesso, o
marketing viral também pode levar ao desastre” (Jaffe, 2005, p. 64). O termo conteúdo viral digital
diz respeito aos efeitos da repercussão veloz na web de um conteúdo veiculado em processo similar
ao “boca a boca” (Jaffe, 2005: 200), o que, por se tratar sempre de uma reprodução de uma informação entre amigos ou conhecidos, confere uma maior credibilidade à ela, seja a origem verdadeira ou
falsa. Empresas usam táticas dissimuladas de conteúdo viral, antes chamado de guerilla marketing
(Jaffe, 2005, p. 207), para divulgar ou obter resultados diversos.
O conteúdo viral digital ainda está sendo inventado (Jaffe, 2005, p. 218) todos sabemos do seu
potencial, mas pouco sabemos como realmente aproveitá-lo e talvez nunca saibamos porque ele pode
ser absolutamente imprevisível quanto a resultados, algo muito relativo ao contexto, ao momento em
que é lançado a seu público propagador. Talvez, e que fique aqui apenas como uma ideia a prosseguir
em estudos posteriores, seja somente previsível quando a teoria quântica for utilizada para explicar
os efeitos das redes sociais digitais. Pessoas, informação, objetos e dispositivos são convergentes e
propalados de muitos para muitos em um processo viral (Tapscott & Williams, 2007, p. 44).
Parafraseando Tapscott & Williams (2007, p. 94), produtos de buzz e de conteúdo viral são
alguns dos mais poderosos e mais efetivos veículos de comunicação. A diferença entre eles é que
marketing viral é a promoção de uma companhia ou seus produtos e serviços através de uma persuasiva mensagem destinada a divulgar, geralmente on-line, de pessoa para pessoa e buzz marketing é
a promoção de uma companhia ou seus produtos e serviços através de iniciativas concebidas e projetadas para receber as pessoas e os meios de comunicação falando positivamente sobre a empresa,
produto ou serviço (Kimmel, 2010, p. 214). Uma ilustração do que viria a ser o conteúdo viral digital,
aconteceu na década de 1970, quando foi veiculada uma campanha para o shampoo Faberge, em que
uma jovem recomenda o produto a dois amigos, e cada um deles faz o mesmo com dois outros amigos, e assim por diante, enquanto que a tela era dividida em várias partes -split screen-, com imagens
da mesma atriz, demonstrando claramente o potencial do boca a boca (Kimmel, 2010, p. 251). O
conteúdo viral digital remonta ao período da bolha econômica da internet, caracterizado desde então
como qualquer atividade que acelere e se amplie a comunicação boca a boca na rede digital (Kimmel,
2010, p. 252). E com a melhoria da rede de internet sem fio, as aplicações virais começaram a migrar
para os dispositivos portáteis, que ampliam facilmente a explosão de uma campanha boca a boca,
comumente chamado de mobile marketing viral (Kimmel, 2010, p. 253).
O conteúdo viral digital é capaz de espalhar uma mensagem rapidamente através de uma vasta
e diversa população de consumidores no mundo digital e pode ser mais manipulador pela sua condição de equilíbrio entre realidade e ficção (Kimmel, 2010, p. 257). Já o efeito boca a boca, por outro
lado, pode ser mais eficiente em comunidades menores e mais claramente delimitado por uma transmissão de informação em velocidade mais lenta e pode ser de efeito mais duradouro porque se apoia
na palavra das pessoas que propagam entre si determinada mensagem, porque em geral se conversam,
depositam entre si um mínimo de confiança e reciprocidade. Kimmmel (2010, pp.257-261) lembra-se
de três exemplos emblemáticos de conteúdo viral digital. Um dos exemplos pioneiros de marketing
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viral: em 1998, Steve Jurvetson, que foi o investidor de capital de risco no Hotmail, praticou uma
ideia simples: acrescentou no final de suas mensagens de e-mail a frase “Faça seu e-mail gratuitamente na [http://www.]Hotmail[.com]”. Dentro de um período de 18 meses, o impacto viral resultou em
mais de 12 milhões de novos usuários. Em 2003, a Honda, com a intenção de melhorar a sua imagem
na Inglaterra, tentou promover uma campanha original: The Cog. É um vídeo de 2 minutos, orçado
em 6 milhões dólares e vários meses produção, que acompanha, o efeito dominó de várias peças de
um carro em uma reação em cadeia como uma “máquina Rube Goldberg”. A única sonoridade vem
das peças quando se chocam ou estão em deslocamento a não ser pelos 20 segundos finais quando
uma peça aciona o aparelho de som ligado a 16 alto-falantes que tocam uma música instrumental
muito ritmada concluída por locução que, enquanto aparece o carro completo, enuncia a seguinte
frase: “Não é bom quando as coisas funcionam?”. Não há nenhum outro texto no filme, seja falado ou
escrito, à exceção do nome do modelo e da marca da montadora do carro. O vídeo, além de veiculado
em TV, estava disponível no site da empresa. O que foi comunicado juntamente com a divulgação do
vídeo é que tudo acontece em tempo real e sem computação gráfica. Essa ideia se propagou como um
vírus porque, apesar de parecer algo impossível, as imagens realmente não deixavam dúvidas. Como
resultado a montadora obteve vendas recorde no primeiro trimestre de 2004. O terceiro exemplo é o
da Google em 2004: para o lançamento de seu serviço de e-mail, Google identificou e convidou 1000
pessoas consideradas formadoras de opinião para utilizarem o novo serviço, que também oferecia
uma capacidade de 1000 MB para cada conta. Cada um dos convidados poderia replicar o convite a
outros convidados o que promoveu uma propagação “epidêmica” de recomendações gerando o número de 3 milhões de novas contas em 3 meses. Esse é o potencial de propagação máxima em termos
de público e de velocidade que a narrativa transmídia pode almejar. Se uma parte da história puder
gerar buzz, então esse elemento narrativo tem condições de favorecer a difusão do conteúdo de modo
geral.
Considerações Finais

Assim, podemos inferir que a narrativa transmídia tem todos os ingredientes para ser um dos
pontos centrais dos trabalhos de escritores e roteiristas que lidam com as novas mídias. A expectativa
é que muitos desdobramentos e desenvolvimentos desse tipo de narrativa surgirão nos próximos anos.
A partir do boom da internet, em 1994, passamos a viver um excesso de informações, para chegar
hoje em um momento que se pode chamar, conforme Nicolas Bourriaud, de a era da “pós-produção”
(Bourriaud, 2009, p. 7), considerando o influente papel na comunicação das práticas de expansão narrativa, tão cara à narrativa transmídia, e das práticas de tratamentos, sampling e reexposição dos mais
diversos conteúdos, tudo em função da abolição da “distinção tradicional entre produção e consumo”
(Bourriaud, 2009, p. 8). Essa abolição já foi plenamente discutida, e até antecipada, por Décio Pignatari ao criar o conceito produssumidor em 1969, por Alvin Toffler em 1980 com o prosumer, e por
Axel Bruns em 2008 com o produser. São possibilidades de um mundo em que a pessoa, ao mesmo
tempo em que consome, também produz, algo fundamental para a narrativa transmídia que dependa
da cultura colaborativa. Os relacionamentos profissionais e pessoais mudaram mais uma vez, a narra186

tiva transmídia não é a causa, mas o efeito disso.
Gosto muito de uma analogia, usando a peça de 1512 de Gil Vicente, O Velho da horta. O
velho é um viúvo, senhor de si e de sua terra aos modos do feudalismo, modelo de mercado da Idade
Média. Inconsciente da Idade Moderna que então se iniciava e sobre o novo comércio, que àquela
época anunciava o capitalismo comercial, isolava-se em seu território aguardando os poucos compradores que não mais o procuravam, sem se dar conta de que o novo mercado se configurava em busca
de novo público. Um dia, uma bela moça vai à sua horta para comprar verduras e ele se apaixona
por ela. Não sabe o que fazer com a paixão e começa a se declarar para essa moça, usando um modo
antigo. Ela ia a diversos lugares comprar as hortaliças e outras coisas, estava mais acostumada à vida
fora de casa, ao tempo presente, a roupas, do que aquele velho estava acostumado. Ele se perde nessa
paixão, gasta toda a fortuna com uma alcoviteira, que tenta fazer a aproximação dos dois sem sucesso.
A moça se casa na rua, onde é feita uma festa.
A comparação que faço com a farsa é que no mercado atual, as grandes emissoras de TV, os
grandes conglomerados de comunicação eram muito confortáveis no seu quintal, porque o público ia
até eles. Hoje, de repente, há uma profusão de produção de conteúdo daqueles que eram os antigos
consumidores das empresas de comunicação; gente substituindo TV pela internet, o YouTube proporcionando desenvolvimento de seus próprios canais de TV. Enfim, de habitantes de uma simpática
aldeia, passamos a moradores de um agitado planeta, só para fazer uma breve lembrança de McLuhan
(1972). Na aldeia entendíamos quem eram os nossos conhecidos, os confiáveis e os não confiáveis,
e os estranhos e estrangeiros que chegavam. E sabíamos também que certamente os estrangeiros trariam informações de outras localidades que jamais teríamos acesso. Agora, porém, todos nós somos
visitantes de todos e o tempo todo: os conglomerados não podem mais esperar por nossas visitas
assim como nós não podemos mais esperar que os grandes conglomerados de comunicação tragam
exatamente aquele conteúdo que nós queremos desfrutar ou conhecer. Estamos todos em movimento
e em processos de descobertas.
Gosto também de lembrar o pensamento de Álvaro Vieira Pinto, especialmente o livro Conceito de Tecnologia, em que focaliza toda essa ideia de acesso, e que tudo que a indústria vem provendo
à sociedade. Segundo Vieira Pinto, tudo o que os sistemas governamentais vêm trazendo à sociedade
de benefícios ou de oportunidades está sempre ligado a interesses desses empresários, dessa estrutura
(Pinto, 2005). E poderíamos dizer que, desde a era das pinturas rupestres, todos nós gostaríamos de
ter um pen drive, porque é uma necessidade milenar, só que não havia tecnologia e investimento para
a sua industrialização e popularização. Nós queremos ter acesso e controle sempre de nossas ideias e
produtos. Isso, levado aos conteúdos de entretenimento, principalmente, nos leva a entender o quanto
vem se adequar à narrativa transmídia na atualidade.
Assim, entre a infotopia ou a infoentropia, vale pensar se houve, desde a década de 90 até
agora, uma profusão de ideias em que a informática traria grandes bens, a tal da infotopia. Chegou-se
a uma bolha da internet em 2000 e à sua inevitável entropia. No fundo, após tal experiência, entendemos que vivemos sempre à beira de uma nova entropia, de um novo desfalecimento do sistema, desse
sistema informatizado. Agora navegamos na web enquanto caminhamos pelas ruas e convivemos
com uma enorme chance de dispersão. Essa navegação pode até ser um momento de trabalho, de
lazer, de comunicação, de socialização. Vale lembrar o filme de Win Wenders Bis ans Ende der Welt
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(Até o fim do mundo, 1991), em que as pessoas gravavam seus sonhos em equipamentos portáteis
e passavam o dia assistindo a eles. Isso gerava um distúrbio social, pois as pessoas não conseguiam
mais se relacionar minimamente com as outras pessoas. Hoje podemos ver isso acontecer em várias
situações, claro que não são pessoas assistindo aos seus próprios sonhos. Então diante das novas
tecnologias, de meios de comunicação massivos e livre acesso às incontáveis fontes de informação,
a produção de conteúdo certamente se orientará por produtos que explorem as novas mídias e que a
forma de expressão seja cada vez mais inovadora e para além da narrativa transmídia que, certamente,
não será a última solução em termos de estratégia narrativa.
Se perguntados sobre a possibilidade de a narrativa transmídia nos tornar mais felizes, vale
atentar para o fato de que ela não acontece sem o acesso aos mais avançados recursos tecnológicos.
Mas o interessante é que essas novas tecnologias e mídias não estão aí por mero capricho do destino.
Tudo aparece no momento em que um empresário consegue levantar investimentos para industrializar uma determinada tecnologia. E tal movimento não tem volta, para a sorte de quem estuda a narrativa transmídia. Ainda que o contato com alguma informação dependa da relação que se mantenha
com determinada tribo, o caminho está pavimentado, basta se dirigir por ele. E vale investigar sobre
como tirar o máximo de proveito dos recursos da narrativa transmídia que temos à mão. Vale lembrar
os melhores filmes, os mais premiados, por exemplo, o filme Citizen Kane (Cidadão Kane, 1941) de
Orson Welles, que, em sua época, foi o de menor orçamento entre as grandes majors dos Estados Unidos. Hoje é o filme que está no topo de todas as listas, sendo considerado o melhor filme do mundo.
Nem sempre o topo de linha tem o orçamento mais estelar ou nos leva ao melhor resultado. Diante
de tudo isso, é interessante que venha mais uma vez a ideia de que quem está fazendo conteúdos em
narrativa transmídia sem recursos, ou com recursos mínimos, de celular a câmeras pequenas está no
mínimo produzindo coisas interessantes. Os jovens, principalmente, estão trilhando esse caminho. É
certo que haja um empoderamento da força expressiva da juventude com as novas mídias, imprimindo, para além de todos os benefícios culturais, o crescimento do consumo de bens materiais.
Poderíamos pensar da seguinte maneira. Se tudo isso for comparado ao que é uma sala de
empresa, ou seja, se esses novos meios de comunicação, esses bens imateriais, esse trabalho imaterial
vai resultar em algum favorecimento à cultura ou não. Vale observar o quanto a narrativa transmídia
poderá mostrar a diferença entre um conteúdo fechado, de narrativa limita e linear e um conteúdo
híbrido, multiplataforma e de narrativa expandida. Hoje sabemos o quanto é importante dar valor ao
processo de conhecimento e não ao despejar conhecimento, figurando adequadamente neste contexto
a narrativa transmídia como um modelo comunicacional por promover, exatamente, a busca por complementações à história em determinada plataforma. Um conteúdo fechado nos leva a lembrar de uma
estrutura que emburrece e exclui, como a de um escritório, com aquelas baias, os verdadeiros currais
fordistas, e com uma rígida restrição à relação com o mundo exterior. O dilema das empresas está
posto: têm de limitar o uso de redes sociais, porém há empresas que já buscam nisso alguma alternativa, uma outra possibilidade de trabalho. E, assim como há nas empresas -ambientes de arquitetura
secular adequada à demanda de outros tempos- o dilema de comunicação e acesso à informação, há
o mesmo problema nas instituições de ensino. A educação pode dar realmente saltos importantes se
pensar em novas estruturas de comunicação e acesso à informação. Haja vista o crescente uso de estratégias de comunicação inovadoras como a de narrativa transmídia. E até mesmo no nosso caso, a
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ciência, pode tirar excelentes proveitos ao pôr em prática sistemática o uso de narrativas transmídia.
Os grandes exemplos ainda surgirão. É esperar e fazer para ver.
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Uma Nova Visualidade da TV: a
Alta Definição da Imagem nas
Primeiras Transmissões de Jogos da
Copa do Mundo de Futebol
Santiago Naliato Garcia1

Nos últimos anos a imagem digital e em alta definição é um dos elementos que mais figuram no

contexto inovador da televisão brasileira. Pensar as novas possibilidades e verificar as potencialidades desse meio aquecido apresenta-se, ao menos, como forma de aferir novos regimes de imagem
em sua primeira utilização comercial. Este ano de 2018 há a predominância absoluta do Sistema de
alta definição. Entretanto, podemos fazer um exercício de análise afim de compreender como era este
Sistema há exatos oito anos. Para tal, recortou-se um objeto representativo desse novo cenário: os jogos da seleção do Brasil na Copa do Mundo de Futebol de 2010, realizada na África do Sul. Naquele
ano, as imagens foram transmitidas pela primeira vez em alta definição por alguns canais de televisão,
terrestre, cabo ou via satélite.
		
As partidas da Copa do Mundo de Futebol foram realizadas em junho e julho e trabalhou a popularização deste novo sistema de transmissão em Alta Definição – HD (High Definition).
A grande alta nas vendas tanto dos aparelhos de televisão2 nesse período de evento esportivo, como
dos receptores digitais e telas de 720 linhas (HD – Alta Definição) ou 1080 linhas (FullHD – Alta
Definição Total) de resolução horizontal, e dos canais pagos para a transmissão do sinal nesse formato
trouxe à tona um período de mudanças e marca o início da popularização desse novo suporte.
		
Entretanto, tais mudanças tecnológicas não são meramente de suporte, mas também
estruturais da sociedade da informação uma vez que “é o meio que configura e controla a proporção
e a forma das ações e associações humanas”. (McLuhan, 1974, p. 23). O presente trabalho divide-se
em três partes: Levantamento histórico das evoluções técnicas do meio no Brasil, Aporte teórico para
análise das imagens – específicamente os conceitos da pregnância e formantes presentes – e, por úl-
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Doutorando do curso de comunicação (ECA/USP).
Fotojornalista.
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2		“Nossas vendas estão surpreendendo absurdamente” afirmou o diretor de eletrônicos do Carrefour, Fábio Régis,
diante dos 67% de aumento nas vendas em relação ao mesmo mês do ano anterior. Mas o aumento chegou a
110% em outra rede, no mesmo quadrimestre em realação ao ano anterior, Recuperado de http://www.estadao.
com.br/noticias/impresso,as-vesperas-da-copa-venda-de-tv-dispara,559212,0.htm.
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timo, Análise dos recortes e as perspectivas futuras. O objetivo é elucidar e rever alguns elementos
teóricos que envolvem a nova imagem e de demonstrar o efeito técnico e de linguagem da nova forma
visual.
Desenvolvimento

Na primeira parte, verifica-se que a televisão no Brasil surgiu em meados do século XX, com
a TV Tupi, primeira emissora a entrar em operação no país, sendo inaugurada em 18 de setembro de
1950. Para viabilizar essa estreia, Assis Chateaubriant importou cerca de 30 toneladas de equipamentos dos Estados Unidados da América comprados da americana RCA Victor, por US$5 milhões; as
transmissões dos primeiros sinais na década de 1950 foram realizadas na capital paulista, do alto do
Banco do Estado de São Paulo e no próprio edificio da emissora, no bairro do Sumaré (Cruz, 2008),
e contou com a cerimônia de bênção e batismo dos estúdios, esquetes, show com Lolita Rodrigues,
Vilma Bentivegna. Na mesma década outras emissoras começaram seu funcionamento, são elas: a
TV Paulista, em 1952, a TV Record, em 1953, e a TV Excelsior em 1959 (Borelli & Priolli, 2000).
No início da década de 60, a TV enfrentou uma transformação que revolucionaria o meio: a
passagem da programação ao vivo para a programação veiculada por Videoteipe – VT – cuja tecnologia de gravação teve seu surgimento ainda na década de 50 (Machado, 1995). Outra grande inovação
tecnológica foi popularizada na década de 1960: a transmissão por links. O início das transmissões
por links deram à TV a mobilidade e instantâneidade características do meio, elementos que formam
a base da televisão. O marco das transmissões a longa distância no Brasil é a inauguração de Brasília,
quando a TV brasileira ligou a nova capital do país ao centro-oeste, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
São Paulo, transmitindo a sua inauguração em 21 de abril3 de 1960 (Lorêdo, 2000). Já para Siqueira
(2010), a década de 1960 foi muito importante para o cenário de desenvolvimento do sistema de televisão no Brasil. Segundo ele, o ano de 1969 foi um dos mais significativos nesses avanços: foi quando
concluiu-se a implantação do Sistema Básico da Embratel, integrando todos os Estados por troncos de
micro-ondas de alta capacidade. Este sistema incluía uma estação terrestre de comunicação mundial
via satélite, a Estação Tanguá.
Na década seguinte, em 1970, outra inovação: o desenvolvimento da TV em cores no Brasil,
que trouxe a necessidade de repensar o padrão até então utilizado. O desenvolvimento tecnológico foi
gradualmente implementado na medida que novas tecnologias e necessidades técnicas eram identificadas. O padrão da televisão brasileira foi rediscutido e embargaria a TV em cores. Entre os três padrões existentes na época, a opção escolhida era uma versão modificada do alemão Phase Alternative
Line. De acordo com Cruz (2008, p. 38), esse sistema batizado como PAL-M é decorrente do sistema
em cores PAL, com melhor desempenho técnico e modificado para que os aparelhos em preto-e-branco continuassem a receber o sinal mesmo depois da transição para o novo sistema. O início oficial
das transmissões em cores sob o território brasileiro foi realizado no dia 19 de fevereiro de 1972, em

3		Recuperado de http://franklinmartins.com.br/estacao_historia_artigo.php?titulo=discurso-de-jk-na-inauguracao-de-brasilia-1960.
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Caxias do Sul-RS4, durante a tradicional Festa da Uva de Caxias.
A televisão digital, ou o Sistema Brasileiro de Televisão Digital –SBTVD – tem suas discussões iniciadas pelo decreto 4.901, de 26 de novembro de 2003 (Brittos & Bolaño, 2009). Três anos
depois, em 2006, o decreto nº 5.820, de 29 de junho, estabeleceu como base o padrão de sinais dos
Serviços Integrados de Radiodifusão Digital Terrestre – ISDB-T – que deve incorporar as inovações
tecnológicas aprovadas pelo Comitê de Desenvolvimento do decreto 4.901. De acordo com o decreto
5.820, o SBTVD-T deve possibilitar a transmissão digital em alta definição (HDTV) e em definição
padrão (SDTV), a transmissão digital simultânea para recepção fixa, móvel e portátil e a interatividade (Decreto nº 5.820, 2006).
Entre as inovações técnicas da década de 2010, destacam-se a modulação digital do sinal e sua
gradativa melhora na qualidade de áudio e imagem; a mobilidade, que permite o desenvolvimento
de aplicações de TV embarcadas; a melhor e maior definição de imagem HDTV, que agora é gerada
a partir de sinais digitais e reproduzidas pelo seu elemento menor de composição, que é o pixel e a
portabilidade, que permite a sintonia do sinal digital em aparelhos portáteis (Zuffo, 2003)5.
Entre estes novos elementos, destaquemos o objeto deste presente estudo: as imagens em alta
definição das transmissões da Copa do Mundo de Futebol. Geradas pela FIFA, tais imagens são distribuídas aos canais que detêm os direitos de transmissão e, por eles, trabalhadas no aspecto a ser veiculado. No Brasil as transmissões foram realizadas em alta definição pela NetHD e pela SkyHD, ambas
televisões por assinatura, a cabo e via satélite, respectivamente, nos canais: Globo Brasil e SporTV.
Já no sistema aberto terrestre, algumas filiadas da Rede Globo transmitiram em sinal digital, como é
o caso de Uberlândia-MG e São Carlos-SP. Na copa do mundo de 2010, as imagens do campo, feitas
pela FIFA, foram geradas em 16:9 em 1080p de resolução, ou seja, na chamada definição Qualidade
Total – fullHD – entretanto, quando se tinha tomadas da cabine de locução, dos locutores esportivos,
era comum perceber barras laterais pretas, que adequavam a imagem para o formato 4:3.
Essa nova tecnologia em imagem e som da televisão digital, não é produto recente, mas tecnologia resultante de estudos que são desenvolvidos desde os anos 1960. A alta definição remonta
aos anos 1960, quando os estudos japoneses da Nippon Hoso Kyokai – NHK – apontavam para a
produção de imagens em alta definição. Entre o início dessas pesquisas e os primeiros programas
produzidos com essa nova tecnologia de som e imagem passaram-se cerca de 20 anos: em 1982 eles
foram materializados. Anos depois, em 1988, a NHK transmitiu a Olimpíada de Seul neste novo e
melhorado formato de imagem. Com os êxitos alcançados pelos testes em alta definição da NHK, nos
anos 2000 a União Internacional de Telecomunicação aprovou o padrão proposto pela NHK para a
imagem em alta resolução, tento, no mesmo ano, a empresa japonesa iniciado suas transmissões 24h
como o novo padrão de sinal e qualidade de imagem via satélite. Três anos depois, em 2003, o Japão
inicia as transmissões terrestres deste padrão. Aos poucos, o padrão foi sendo implantado, sobretudo
em eventos esportivos: 2002 – Olimpíadas de Inverno, nos EUA, e a Copa do Mundo de Futebol.
2004 – Olimpíadas de Athenas. 2006 – Copa do Mundo de Futebol. 2010 – Copa do Mundo e futebol.

4		Recuperado de http://www.festuva.com.br/2010/site/?idConteudo=42.
5

Recuperado de http://www.lsi.usp.br/interativos/nem/tv_digital.pdf.
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Essa mudança, envolve: mudança da estrutura básica da TV, com implicações da ordem de renovação
técnica e conceitual; mudança da técnica porque câmeras, ilhas de edição, cenografia, transmissores,
antenas, modulação e compactação do sinal, aparelhos receptores, necessitarão ou de adequação ou
de substituição para este novo formato. Mudança conceitual porque, com novos procedimentos técnicos, surgem novas linguagens.
Também McLuhan relacionou as transformações nos meios com o surgimento de novos procedimentos técnicos e com isso o aparecimento de novas linguagens. De acordo com Cimino (2008),
com o desenvolvimento da técnica surgirão novas linguagens que revolucionarão tanto o conceito de
mídia quanto o de comunicação e isso implicará fatalmente mudança da sensibilidade e percepção do
homem moderno. Ainda para autora, McLuhan foi pontual ao afirmar que os meios são educadores
privilegiados dos sentidos e geradores de novos comportamentos.
Sob este aspecto de transformação do meio e, pelo meio, a transfromação do homem, é que
é possível observar que no SBTVD identifica-se projetada uma possibilidade tecnológica que reúne
diversos outros meios já hibridizados em um outro, um terceiro.
A televisão digital, com sua alta definição de imagem, estabelece novas características uma
vez que traz à exaustão novas concepções estéticas de imagem e som na televisão, como composições
originalmente do cinema, dado sua tela mais retangular e o potencial de gerar imagens com grande
detalhamento e nitidez. Hoje, pode-se conceber como hipótese que o sistema de televisão digital leva
à exaustão um conjunto de sentidos tais como o apuramento visual com a sua maior nitidez da imagem e o sistema sonoro, com até seis canais de som estéreo.
Nessa segunda parte do artigo, analisa-se questões relativas à técnica e à estética das imagens.
É fato que imagem e seus regimes de visualidade existem desde os mais remotos tempos. O homem
produziu imagens no mundo inteiro, desde a pré-história até nossos dias, sendo capaz de reconhecer
uma imagem figurativa em qualquer contexto histórico e cultural (Joly, 2002). O foco de interesse
é a imagem em alta definição que carrega em sua composição estrutural uma série de mecanismos
figurativos que pretendemos abordar. Tais mecanismos, com o advento da redes informacionais, a digitalização do sinal e conteúdo, o tamanho do ecrã e as novas relações estéticas da imagem, transcendem também os tradicionais elementos da televisão em 524 linhas horizontais de definição. Couchot
(2004) denomina de lógica figurativa óptica o surgimento da forma por projeção. Essa morfogênese,
ao longo da história visual, passou por diversos aportes tecnológicos cujas lógicas figurativas podem
ser utilizadas para mapear as evoluções técnicas e culturais de uma dada sociedade no que se trata do
ato de representar.
Para Parente (1993) os novos aportes tecnológicos trouxeram uma mudança essencial na representação e nas interfaces gráficas, que é a busca do menor elemento constituinte da imagem. Essa
busca foi superada graças ao computador, que permite dominar totalmente o ponto da imagem, os
chamados pixels6, resultantes de um tratamento numérico da informação relativa à imagem.
A lei da pregnância também é um assunto a ser abordado de maneira mais profunda. Pregnân6

Pixel é a menor unidade visível de uma imagem. A ampla formação de pixels em um monitor é que dá origem a
uma imagem digital. São compostos de um conjunto de 3 cores: verde, vermelho e azul, do qual, se combinados,
formam todas as cores representáveis em um monitor que se utiliza desses elementos, disponível em: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Pixel.
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cia quer dizer a qualidade que uma forma tem de impregnar o espírito do indivíduo, e de ser por ele
percebido no processo de grupação dos elementos apresentados. A definição traçada pelo dicionário
Michaelis condiz com as colocações de Koffka (1975) nas quais a percepção das formas acha-se vinculadas a uma lei fundamental chamada lei da pregnância, que estabelece que uma configuração será
sempre tão boa quanto as condições reinantes permitirem. Para Machado (1995), que faz as ponderações a seguir, “boa” (Koffka, 1975, p. 121), pode abranger propriedades as mais diferentes, tais como
a regularidade, simetria, simplicidade ou familiaridade. Nos sistemas figurativos, como o é a imagem
da televisão, a forma pregnante é caracterizada pela figura, ou seja, as referências aos seres e coisas
familiares do mundo perceptível que se fixa à visualidade humana. Especificamente nas imagens em
alta definição, objeto deste presente artigo, a informação encontra-se saturada em nível máximo aos
padrões atuais, impondo a forma pregnante com maior ênfase do que aqueles em que os recursos de
anotação da imagem são ínfimos (modelos de baixa definição). O agente observador, isto é, o espectador, tem, nos modelos de baixa definição, o trabalho de preenchimento das lacunas e de finalização da
configuração plástica da imagem em virtude da organização precária e da inteligibilidade do sistema.
Nas imagens analisadas nessa terceirra parte do artigo, destaca-se os elementos que mais
retratam tal conceito e transformação: os textuais verbais escritos, que necessitam de um meio de
maior definição para sua leitura, como o encontrado neste sistema veiculado em HD. Em uma partida
de futebol, os elementos textuais verbais escritos presentes que não são apresentados pelo gerador
de caracteres são compostos de elementos associados às marcas patrocinadoras, aos times presentes
em campo. Pôde-se observar que mesmo a tecnologia HD não atualizou a imagem rapidamente para
que tais elementos gráficos dispostos no enquandramento da câmera sejam mantidos de forma nítida
durante os movimentos mais bruscos. Para ilustrar este exemplo, visualizado nos segundos iniciais
do objeto abaixo, tomemos dois frames retirados de uma partida que evidencia a recorrência das observações em todos os jogos que compõem o corpus deste estudo. Essa imagem foi retirada da partida
entre Brasil e Portugual, realizada no dia 25 de junho de 2010, em Durban, conforme ilustra a figura
1 abaixo:

Figura 1. Referências visuais.

Na primeira imagem, lêem-se nitidamente tanto texto verbal escrito presente nas placas de publicidade como os mesmos
elementos em maior destaque na arquibancada e nos uniformes dos jogadores. No segundo momento, já com a câmera
em movimento, perdem-se tais referências retomando a baixa pregnância e forçando o espectador a complementar as
lacunas visuais
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Na transmissão, a informação sonora não é isolada. Microfones dispostos nas laterais do campo tratam de realizar a captação do som ambiente, que é inserido nas transmissão em volume suficientemente adequado para preencher a imagem com seu complemento de áudio sem ocasionar qualquer
efeito de disputa com o volume e o efeito de sentido do som que é transmitido pelas emissoras retransmissoras, aqui apresentado da SportTVHD. Esses elementos também são possíveis de serem captados
graças a um melhorado sistema de captação de som e de sua transmissão e reprodução no sistema HD
que permitem até seis canais de som estéreo (Alencar, 2007, p. 50).
Desta forma, ao observar todo o processo da formação da imagem e da sua constituição, frame
a frame, podem-se denotar que a imagem é de alta definição uma vez que decorre da quantidade de
pontos informacionais operando no sistema ser maior que no analógico. A quantidade observada foi
de 1280 linhas verticais por 720 linhas horizontais. Para Machado (1995), a classificação de alta ou
baixa definição pode ser adotada como a que dá visibilidade ao processo, cuja realidade constitutiva
é revelada ao espectador (ou que se oculta). Conforme pode ser identificado, ao menos em alguns
momentos, a imagem digital que se revela é devolvida a um espaço microscópico até então exclusivo
pela tecnologia vigente do meio analógico.
Conclusão

O exercício desse trabalho foi realizar uma análise da imagem desse híbrido que é a televisão digital e sua imagem em “alta definição”. Para tanto, nos limitamos em identificar os possíveis
elementos presentes nesse processo da formação da imagem, ou seja, no aparecimento das formas
presentes no sistema digital, observando o que Floch (1984) denomina de qualidades sensíveis.
Desta forma, no curso desse trabalho foi possível identificar elementos de grande nitidez e
pregnância, o que estabelece com o espectador não mais o processo de complementação da imagem
na maneira como acontece na televisão de baixa definição, com suas imagens mosaicadas. Entretanto, essa atividade não é exclusiva: embora tenha sido identificada essa característica que, a grosso
modo, resulta em uma imagem mais “bonita”, também foi possível constatar, em alguns momentos,
o mesmo processo de complementação da tela mosaicada, uma vez que mesmo a imagem em alta
definição não se demonstrou completamente isenta das falhas presentes nos processos fotoeletrônicos
da televisão comum.
Nos elementos definidos por Machado (1995) acerca da nitidez e pregnância da imagem,
portanto, foi possível a constatação de uma grande variação nas formas apresentadas nas análises, ao
ponto das diferenças se apresentarem de forma extrema: ora com grande nitidez, ora com falta dela. A
imagem animada, ou seja, em movimento, não evidencia tais observações, constatação que somente
pode ser identificada ao analisar mais detalhadamente as transmissões digitais captadas.
Portanto, ao realizar essa análise, constatou-se que ainda existem elementos que são apresentados, em momentos determinados, com baixa pregnância e nitidez, exigindo do espectador a
complementação da forma. Essa característica ambigua da imagem digital e sua recepção pelos espectadores podem ser elementos férteis para uma eventual abordagem futura.
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Videoclip Musical en el Audiovisual
Contemporáneo: Definición y Ejemplos del
Modo-Video
Ana Sedeño-Valdellós1

Un videoclip musical, también llamado pop video y pop promo, se entiende como una producción

audiovisual de duración corta, grabada por expreso deseo de acompañar un track musical preexistente
y con el objetivo de animar las ventas de la música en otro formato (disco, cd, generalmente).
En un videoclip se define el look, la imagen y el carisma de los grupos y artistas musicales,
y se construye lo que Goodwin (1992) ha denominado el texto-estrella, que hemos descrito en algún
momento como “un concepto genérico diferenciador que supone una mezcla de ficción, narrativa e
identidad. (...) influye sobre la recepción del discurso de cada videoclip o conjunto de videoclips de
un artista, en un bucle continuo de creación de sentido” (Sedeño, 2016, p. 117).
Durante los años cincuenta y sesenta, el cine musical, la televisión, la música poprock y la
aparición del vídeo, más tarde, forjaron sus rasgos como fenómenos culturales y crearon y consolidaron sus formatos de distribución, ayudados por unas determinadas condiciones técnicas y mediáticas.
Surgió la necesidad de gestionar la imagen de artistas y creadores, mientras la industria de la música
popular se diversificaba y necesitaba un canal donde dar a conocer y promocionar sus productos,
mientras crecía su influencia en un sector poblacional clave, la juventud que, prácticamente, nace
como concepto en este período. La publicidad televisiva aportó el cauce por el que vehicular información comercial a este nuevo target, con creciente poder adquisitivo y que tenía tiempo libre para
convertir en ocio cultural. Por su lado, la televisión se convirtió en el medio por el que difundir unos
mensajes breves, adaptados a sus procesos de recepción y un contexto fructífero en el que la cultura
popular, la música rock y pop y los contenidos de entretenimiento para la juventud se convirtieron
rápidamente en el máximo atractivo.
El medio videográfico terminó por completar el puzzle contextual pues supuso el medio donde
se concibieron y probaron toda una serie de recursos de postproducción, efectos videográficos que
sumaron versatilidad y al lenguaje videográfico y sus formatos herederos, como el vídeo musical.
De esta manera, el formato nació a mediados de los setenta, bajo unas circunstancias de crisol
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cultural que se han descrito anteriormente desde algunos puntos de vista como los de la sociología o
la musicología, desde donde se ha enfocado como un elemento más para comprender la industria de
la música popular y su éxito en los últimos cincuenta años, mediada por la convergencia con otras
industrias del entretenimiento.
Pero el formato también ofrece signos de similitud de construcción formal a los objetivos
publicitarios y ello en dos sentidos: por su similitud en su dispositivo enunciativo y porque sus tipologías pueden asimilarse a ciertas clasificaciones clásicas de anuncios.
Una de las cuestiones más tratadas entre los teóricos del videoclip, supone la reflexión de sus
tipologías y la evolución para adaptarse a las transformaciones, exigentes y rápidas, a la industria
musical y al contexto de producción audiovisual de las diversas décadas. Bruno de Marino (2001)
considera que el videoclip en los años ochenta tenía un mayor componente narrativo y estaba más relacionado con el lenguaje cinematográfico. En los años noventa el videoclip experimentó una fusión
del componente narrativo y el performativo, resultando una forma híbrida, que John Mundy (1999, p.
239) denomina “espectacular“, y que dio lugar a un protagonismo de esta modalidad mixta (célebres
son los videoclips de bandas heavy como Guns´n´Roses o Aerosmith).
Caro Oca (2014) ha realizado recientemente una extraordinaria revisión de la evolución de
estas tipologías, resumiéndolas en un cuadro que apunta a su no clausura y al carácter parcial de la
diferenciaciones que se utilizan en la literatura académica especializada sobre videoclip:
Lynch/Selva

Wolf/Shore/
Armer

Schwichtenberg/
Fandos Igado

Carlsson/Sibilla

Sedeño/
Leguizamón

Narrativo
tradicional

Concept

Narrativo

Narrativo

Narrativo
(nivel secuencial)

antinarrativo

Concept

Conceptual

Art clip

Descriptivo
(nivel poliédrico)

De actuación

Performance

Conceptual

Concert clip

Descriptivo
(nivel poliédrico)

Performance clip

De acuerdo a la clasificación que resulta canónica en el formato y bastante reconocida, un
videoclip puede ser performance o musical, conceptual, narrativo y mixto. Esta división nos sigue resultando válida para afrontar la versatilidad del formato videoclip, incluso en su etapa contemporánea
postelevisiva. Sin embargo, en ella se han modificado las necesidades y el contexto del videoclip, pasando de su estadía televisiva a su situación mayoritaria en la red, donde se hibrida por estar expuesto
a la remezcla y mensajes en relación con estrategias transmedia, de branded content y otros mensajes
de alto contenido de engagement con sus targets y/o fans.
Esta segunda etapa del videoclip, definida como postelevisiva, ha sido suficientemente descrita (Sedeño, Rodríguez y Acuña, 2016a. Vernallis habla de segunda estética (2013), Korsgaard (2017)
habla de “videoclip del posmilenio, que señala un gusto especial por una musicalización de la visión”
(Koorsgaard, 2017, pp. 10-11). También hemos trazado las fases de incorporación del videoclip a
internet e incluso se han expuesto las razones por las que ha convertido en un modelo de formato de
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subida de contenido de vídeo a plataformas de distribución online (Sedeño, 2012), describiendo los
períodos con los que el formato se ha convertido en central del audiovisual en la red. El que se ha llamado fan video, toma formas como el UMV (User´s music video), el AMV (Anime Music Video), el
ship vid… todos señalan la capacidad de los fans para obtener conocimientos técnicos especializados,
adaptar tecnologías y utilizarlas para reeditar producciones audiovisuales o para promover comunidades en torno a esta producción social. De esta manera, en parte, se han adueñado de las posibilidades
de internet como medio de expresión.
Este cambio en la producción social del videoclip ha generado, por ahora, una reacción por
parte de su producción industrial, y una modificación con la llegada del video musical interactivo y en
la web: son múltiples los experimentos en aplicación de las técnicas de diseño web, las redes sociales
y el software de geolocalización, en los que puede comprobarse cómo la producción profesional de
clips se mantiene como mayor núcleo de experimentación con las técnicas audiovisuales más innovadoras. Los videoclips web-based aprovechan las posibilidades que permiten la creación de una página
web desde las que se despliega un “lugar” para implementar el vídeo. Este contexto se produce en una
evolución tecnológica y de completa reinvención propia de todos los formatos audiovisuales actuales.
La no linealidad y la viralidad parecen rasgos que desarrollan especialmente los videoclips musicales,
por su brevedad y su materialidad absolutamente variable por editable (editable en imagen, sonido,
texto…). Nos encontramos ante una estética intensificada que pretende fraguar tendencias técnicas
en producción y realización. Por lo tanto, creemos que es necesario dar un paso más. En este ámbito
se coloca el modo-video.
Objetivos, Definición del Modo-Vídeo y Metodología

La variedad del formato videoclip y su extraordinaria extensión o espacio fronterizo con los
ámbitos de la creación digital, la videocreación, el diseño, las prácticas interactivas y otras que suponen lanzadera en el audiovisual, conllevan la necesidad de diferenciar diversas modalidades o tipologías, que, por otro lado, también responden a variados objetivos de la industria musical. Tras esta
revisión completa/estado de la cuestión y la delimitación de tipologías, proponemos que el futuro del
estudio del formato como mensaje inserto en la comunicación audiovisual publicitaria y central en el
panorama audiovisual contemporáneo, debería guiarse hacia otras direcciones.
Desde nuestra experiencia en el ámbito investigador del videoclip, creemos que este objeto de
estudio debe ser afrontado por modalidades, modos o fórmulas que describen tendencias de desarrollo del formato, que a menudo se vuelven modas de realización o creación. Con el término “modos-video” queremos hacer énfasis en la aplicación de técnicas básicas, propiciadas por la digitalización
audiovisual. Creemos que es necesario analizar una serie de tendencias en la creación de videoclips,
que vienen siendo preferentes en los últimos años: acumulan mayor numero de visualizaciones, se
convierten en virales, son objeto de multitud de remixs por los usuarios... Estas técnicas o modos
video son el one shot video, el el flashmob y lipdub, stop motion, el videoclip interactivo, el álbum
visual, la video canción cinemática...
¿Cual es la función de esta nueva denominación (que se propone) llamada modo-vídeo? Con
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esta indicación querríamos destacar una nueva fase dentro de la producción audiovisual de videoclips,
que apunta a tendencias como líneas pioritarias de producción/creación en el formato.
El modo-vídeo podría ser definido como un modelo de producción de videoclips musicales,
consolidado como propuesta por su éxito entre los usuarios y las propias compañías discográficas, y
que caracteriza a la creación de videoclips (aunque no únicamente en estos formatos) en su etapa postelevisiva: un modo creativo específico que tiene que ver con las nuevas posibilidades de la imagen
digital y su distribución multimedial en un contexto audiovisual transmedia.
Creemos importante afirmar que, aunque no necesite específicamente una distribución transmedia, el modo-video surge de las condiciones que este ecosistema comunicativo construye y de la
interacción con las audiencias activas y su efecto boomerang sobre la industria de producción audiovisual y discográficas.
En este sentido, sus dos características principales son:
•

Se produce como forma de integración de contenidos y prácticas de los usuarios (fanart,
estrategias de remix y producción audiovisual colectivas), con los de la industria. Por ello,
se debería caracterizar por un interés por que las técnicas de composición /modificación de
imagen en movimiento se integraran en modos de producción colaborativos, o que fuesen
fácilmente revisables o versionables.

•

Consolida modos exitosos de producir y vehicular los contenidos musicales a la audiencia.
Y con ellos se distribuyen otros contenidos…

A continuación se pasan a describir y ejemplarizar, sobre videoclips que forman una muestra
intencional, las tres submodalidades localizadas, que pretendemos definir como específicas del momento histórico postelevisivo del videoclip.
Resultados

One shot video, flashmob vídeo y lipdub
Por un lado, se encuentra el lipdub, un video de realización colectiva que intenta sincronizar
la letra de la canción con una performance generada en grupo, de manera espontánea y participativa. Es un ejemplo de aprovechamiento creativo y en colectividad de una característica básica de los
videoclips de tipo performance, el playback, ahora denominado lipsynch. Así el lipdub vídeo es un
vídeo que combina lipsynching y áudio dubbing y supone una variante o híbrido con el flashmob, una
acción organizada de personas que se reúne para organizar una coreografía de acciones (dancísticas o
no): en este sentido, el lipdub se suma al flashmob como acción vocal coreográfica que sigue/estructura la letra de la canción de principio a fin. Por su capacidad de implicación de gran cantidad de personas, y su tendência a lo humorístico, lo extraño y la proeza visual, facilitan su viralidad en la red y su
comentário en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram...). Tom Johnson (2007), defiende que un
lipdub debe basarse en cuatro componentes: espontaneidad, autenticidad, participación y diversión.
La producción de un lipdub, que suele tener una duración de entre unos cinco o diez minutos,
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implica la organización del equipo de trabajo y de las personas que van a participar en la experiencia, elegir la canción, preparar la coreografía, buscar el equipamiento técnico necesario…
En este sentido, una steady-cam es la mejor opción, aunque no todo el mundo pueda disponer
de ella –al tratarse en muchos casos, de vídeos domésticos- y deben recurrir a soluciones artesanales, como una cámara cogida al cuerpo o a algún tipo de arnés -a lo que sea posible con
tal de que la imagen se mantenga estable mientras el operador u operadora de cámara graba la
escena-. (Subires, 2012, p. 1615)
Precisamente los videos de Ok Go cumplen con toda esta descripción. De ellos hablaremos
más tarde.
Por otro lado, son propicios para el branded content y el product placement de marcas, pues
permite su grabación/producción en lugares accesibles:
La audiencia de Internet reconoce la calidad de este tipo de expresiones artísticas. Se precisan
una serie de condiciones como la adecuada duración del vídeo, una canción conocida de ritmo contagioso, una buena definición de la imagen, una producción de calidad (con recursos
técnicos, trabajo entusiasta de los participantes, conveniente iluminación y fotografía, etc.).
Además de todo ello, la presencia de otros elementos informativos como la subtitulación
multilingüe, los créditos al final, las estadísticas “on line” y el “making of” son igualmente
recomendables. (Ramírez de la Piscina, 2013)
En cuanto al one shot video representa quizás el tipo de modo-vídeo más generalizado desde
que Michel Gondry grabara su conocido Come into my world 2de Kilye Minogue. Después el videoclip entró en una etapa de experimentación audiovisual en relación con la composición visual a
través de software de composición de imagen, pero también con la ligereza y rapidez de adaptación a
nuevas condiciones de luz que permiten las cámaras digitales. Ello permite una iluminación igualitaria (y controlada) entre distintos espacios contiguos y con ello la concatenación de acciones rodadas
mediante plano secuencia.
El valor de estas propuestas es que permiten ideas visuales diversas, alejadas de la normatividad clásica narrativa de división por unidades de acción (escenas): en ellos el concepto escena como
unidad de grabación/realización se concibe de manera unitaria (no mediante escenas narrativas) como
un gran reto de puesta en escena coreográfica para el realizador. De esta manera, encontramos múltiples soluciones adoptadas como técnicas para mantener y dar variedad visual a la toma denominada
plano-secuencia en el videoclip contemporáneo:
•

La del travelling: en esta variante se desarrollan múltiples soluciones, como el del travelling hacia adelante –travelling avanti- como técnica narrativa básica de interrelación de
elementos en continuidad espacial. En este caso, la enunciación se coloca como del espectador en situación de caminar corriente por una calle o pasillo, como ocurre en Try3 de
Michael Penn. Estos casos se combinan con cambios de dirección de la cámara, travellings
circulares o cámara de seguimiento como en Gimme Sympathy4 de Metric. En otros casos,
el travelling es lateral y suele incluir una idea de exposición o fresco de acciones grabadas
a través de alguna técnica fílmica específica.

2

https://www.youtube.com/watch?v=63vqob-MljQ

3

https://www.youtube.com/watch?v=Hox7UOaQffI

4

https://www.youtube.com/watch?v=jq3-wZs64n4
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•

Por otro tenemos los juegos de dispositivos/juegos mecánicos o coreografías aéreas que
necesitan de una preparación/ensayo de elementos, objetos, cachivaches... a modo de
proezas visuales. El grupo Ok Go prepara todo tipo de maquinarias visuales y mecánicas
y las combina con una coreografia de acción colectiva. En la mayoría de los casos lo que
se espera de estos dinamos es el mostrar esta proeza de procedimiento de un gran equipo
de personas. Por ello, el plano secuencia es la opción de realización obligatoria.

En The writings on the wall,5 Ok Go prepara una de estas proezas, su potencia de visionado se
basa en la sincronia con letras, carteles, textos en determinados momentos del movimento: es decir,
textos específicos de la letra que sólo se visionan en momentos/lugares privilegiados del clip que
descubre el posicionamento exacto de la cámara.
Performance revitalizada: danza contemporânea y performance
En esta forma de modo video se produce una suerte de performance que puede ser de acción o
danza (coreográfica en el sentido dancístico de la palabra). En este constructo nuevo se localiza mayor atención al cuerpo como dispositivo que describe una posición racial, de género, de status social
o personal y ello se hace a través de la danza contemporánea.
En este sentido, el cuerpo como interface del sujeto con el mundo se ha convertido en fundamento para entender algunas conceptualizaciones en ciencias sociales en los últimos sesenta años y
ha sido aplicado a investigaciones y reflexiones en lo relacionado con lo performativo y su relación
con la visualidad. Los estudios visuales y la filosofía han abordado este campo desde su relación
con el aspecto tecnológico, y el término embodiment -encarnación- ha supuesto una “metodología
indeterminada definida por la experiencia perceptual y un modo de presencia y compromiso con el
mundo” (Csordas, 1994, p. 12). Más tarde, el debate del cuerpo humano y su relación con lo animal,
en el debate de la biopolítica de Peter Sloterdijk o Giorgio Agamben o su relación con la tecnología
de Steven Shaviro abrieron nuevas líneas de reflexión.
Este sustrato de contenedor del cuerpo de problemáticas contemporáneas está llegando al videoclip musical, de una manera directa con la danza como componente destacado. Korsgaard (2012)
describe el potencial visualizador del cuerpo en el videoclip en la era digital, donde, con las capacidades de modificación icónica a través de software de postproducción, la fisicidad del cuerpo puede
modularse como cualquier señal.
Las continuas modulaciones audiovisuales del vídeo musical rara vez permiten la estabilidad
de cualquier significado. En cada momento, algo cambia. La percepción sinestésica ofrecida
en el vídeo musical parece reforzar aún más el potencial afectivo; el carácter sensual y multimodal del vídeo musical genera significados que son más directamente afectivos y menos
directamente descifrables (Korsgaard, 2012).
La capacidad de la danza contemporanea como transmisor y mecanismo de generacion de
empatía emocional funciona en muchos videoclips actaules como elemento transformador de la visualidad del cuerpo a la vez que permite una visualización musical en la fisicidad del artista/cantante.
Djebbari (2018) habla de videocoreomorfosis, que

5

https://www.youtube.com/watch?v=m86ae_e_ptU
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se propone como una herramienta analítica para comprender cómo se transforma el material
de danza tanto por el formato del clip como por las técnicas audiovisuales. Más allá de las
imágenes, la atención prestada a las limitaciones económicas que subyacen a la producción
de los clips y los discursos de los bailarines permite comprender las tensiones entre las aspiraciones profesionales y los registros de legitimación que cruzan el mundo de la danza en Malí
(2018, p. 137).
En los videos de Stromae la noción de performance como arte o expresión contemporánea
sobrepasa cualquier consideración en lo relacionado con la danza. En este caso, en varios ejemplos
se realiza un alegato en torno a la identidad de los inmigrantes procedentes de los países francófonos,
como el suyo propio, Ruanda. La cultura negra africana y la influencia colonial francesa se hibridan
en una interpretación abierta de esta identidad en construcción tras el período poscolonial. Por un
lado, toda la cultura africana se expresa en los pasos y forma del baile, donde el movimiento del
cuerpo es fundamental para expresar emotivamente sentimientos. Por otro, la inspiración en muchas
de las puesta en escena y la narrativa. Papaoutai6 reúne historia personal (narrativa personal), realización visual y estructura musical y con ellas construye una interesante obra musicovisual y narrativa.
Algunos tipos de danza también genera textos musicovisuales (videoclips) con mayor tendencia a la participación y apropiación de la canción a través de su coreografía y se convierte en
un componente de viralización y éxito musical: esto puede observarse en el horse dance de
Gangman style. Kim (2016) habla de meme video como un video que tiene valores diferentes
como lo funcional, lo emocional, lo visual, lo social… de acuerdo a usos del contenido generado por el usuario (UGC)” (Kim, 2016, p. 5676).

Stop motion, animación y efectos digitales
Las nuevas técnicas fotográficas permiten transportar a visuales muchas de las posibilidades
musicales de los instrumentos, la edición y postproducción de sonido digital: slow motion, timelapse... Unconditional rebel7 de Siska, dirigido por Guillaume Panariello, trata de visualizar la línea y
ritmo de la percusión a través de un plano secuencia grabado durante 5 segundos con una cámara
Phantom 4K, que graba 1000 frames por segundo. El resultado es un larguísimo mural de diversas
acciones de hasta ochenta actores, mostrado en cámara super lenta que pretende visualizar la cadencia
inexorable que domina el tema musical de principio a fin. Asimismo esta técnica de cámara ultrarrápida permite maravillas como The one moment8 de Ok Go, que muestra los usos extremos a los que
llegan las cámaras digitales puestos al servicio de la cretividad visual.
En cuanto a fórmulas de animación específicas y dominantes en la producción contemporânea
como el stop motion también ha encontrado su vertiente específica en el vídeo musical desde el mítico
Her morning elegance 9de Orin Lavie. Dede entonces existen maravillas como Katachi10 de Shugo
6

https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc

7

https://www.youtube.com/watch?v=0lkIMZ6v6qU

8

https://www.youtube.com/watch?v=QvW61K2s0tA

9

https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY

10

https://www.youtube.com/watch?v=Q-WM-x__BOk
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Tokumaru o algunos de los videoclips de Tool11: videoclips que sin parte performance no permiten
realizar una presentación visual del grupo pero son conocidos por su excelencia en postproducción
como estrategia conceptual. Suponen un desarrollo del videoclip abstracto o conceptual desde lo
digital.
En Welcome to heartbreaker 12de Kayne West se percibe un interés por la repetición visual
de determinados momentos instrumentales, a modo de golpes percussivos, conseguido mediante técnicas de composición digital (con After Effects, Combustion...) que suelen emplearse en la estética
y esfera artística glitch. El glitch proviene del gusto por la desmaterialización de la imagen artística
contemporánea desde el arte conceptual que se retoma por la producción social de contenidos (fanart,
usuarios...) como técnica de postproducción radical de textos culturales con objetivos de apropiación.
En el caso del vídeo en cuestión, este efecto se materializa como una impresión visual de
parpadeo de aparición de una segunda capa sobre la principal, que produce un cambio visual no
caracterizado dentro del estricto cambio de plano, con un consecuente efecto de desestabilización
permanente, de tipo pictórico, de la composición visual.
Por otro lado, también puede producirse una modulación audiovisual de parámetros o texturas
musicales. Working13, para Warm Myth, trata de visualizar los toques de un instrumento de percusión
de ascendencia asiática a través de un efecto o plug in que imita la técnica origami y que permite una
especie de collage visual sobre la composición espacial de la imagen.
Los programas de edición y composición como After Effects, Combustion, Cinema 4D y los
numerosos efectos visuales guían una permanente exigencia de transformación de la imagen y los
vincula a parámetros sonoros de manera automática gracias a plugins como el Audio Analisys, del
software VDMX. Este efecto permite asociar un parámetro visual (color, corte de plano, modo de
capas...) para que sea reactivo al beat o a cualquier incidencia rítmica de un instrumento componente
(teclado, batería, guitarra...) de la línea musical. Gracias a ello, este mismo recurso, que podría describirse como una especie de scratching visual, se encuentra presente en numerosos ejemplos de videos
en los últimos años. En Videophone14 de Beyonce y Lady Gaga esta herramienta actúa a una velocidad
que hace imposible conseguir una captura de pantalla real de la visión del efecto por el receptor, lo
que exige mostrarla en dos frames diferenciados.

Conclusiones

Como formato audiovisual ligado a la experiencia de la audiencia, el videoclip musical ha
tenido siempre una compleja localización en estudios culturales en lo relacionado con su definición,

11

Sober o Prison Sex.

12

https://www.youtube.com/watch?v=wMH0e8kIZtE

13

https://www.youtube.com/watch?v=RoYilekwxIk

14

https://www.youtube.com/watch?v=CGkvXp0vdng
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clasificación y delimitación como formato académico… En el trabajo se ha desarrollado un estudio
de las formas novedosas de producción/realización musicovisual y en el videoclip contemporáneo y
de estas en su contexto visual y cultural con el objetivo de justificar el surgimiento de lo que se ha
denominado modo-video.
Esta nueva tipologia está definida como una fórmula facilitada por el modo digital de producción, postproducción y composición digital que ofrece una peculiar relación de la banda visual
y la banda musical (canción o tema) y por su distribución multimedial en un contexto audiovisual
transmedia.
Se ha seguido una metodología de búsqueda de casos que describen particularidades de estos
modos-videos. Por un lado, el modo de plano secuencia (one shot music video) en sus formatos de
lipdub y flashmob, supone una fórmula empleada tanto desde el videoclip mainstream o industrial (y
que tiene una intencionalidad de visualización de los componentes no rítmicos sino melódicos de la
canción que acompaña) así como la vertiente de apropiación del video musical de fan o UMV (user
music vídeo) como técnica colaborativa.
Por otro, se encuentran tendencias como la danza contemporánea, que protagoniza toda una
tendencia en este sentido, aunque su análisis necesita de trabajos en profundidad que determinen el
calado de esta orientación creativa de directores y músicos: destaca por su capacidad para conectar
emocionalmente las materias visuales y sonoras a través del material específico de la performance, el
cuerpo. Las técnicas de postproducción digitales permiten la transformación física del cuerpo del cantante o músico y el control sobre la dependencia de ciertos patrones visuales en su dimensión espacial
(torcimientos, estiramientos...), y temporal, con la repetición a modo de loop de desplazamientos,
micro movimientos localizados en zonas del cuerpo...
Por último, como tercera submodalidad, se encuentran las técnicas que suponen una revisitación de clásicos modos de visualización musical, con el empleo de técnicas que intentan imitar
efectos sonoros procedentes de estilos musicales como el hip-hop o la creación musical electrónica:
los efectos digitales, el Audio Analiss, las técnicas de animación permiten modificar la imagen de una
manera a escala mínima, como realizan las técnicas musicales del remix y el scratching.
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